مميزات اإلصدار األخير لميست إنترنت 5.70
يسر شركة مصر لخدمةة الملوممة ت مالترة ر  -ميسةت  -بتقةديما
أحةةةدص إصةةةةدارات برنةةةة من ميسةةةةت إنترنةةةةت  5.70مهةةةةم البرنةةةة من
اإلحترافي المتخصص في نقل األسل ر الوحظية لوبمرصة المصةرية
حيةةةص تمةةةت إلةةة فة الرسةةةل البيةةة نت الوحظةةةت لم شةةةرات السةةةم
المصةةةةرإل ب إللةةةة فة إلةةةةت مميةةةةزات أخةةةةر رديةةةةد التةةةةت سةةةةم
نستلرلةةةةةةةةةةةةةةةةةا فيمةةةةةةةةةةةةةةةةة يوةةةةةةةةةةةةةةةةةت بشةةةةةةةةةةةةةةةةةكل مةةةةةةةةةةةةةةةةةمرز .
نررم أن يحمز اإلصدار الرديد من البرن من عوت رل كل .
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 -1إضافة إجمالى تفاصيل األوامر فى كالً من- :

شاشة قائمة الموقف
(أفضل خمسة)

شاشة قائمة الموقف
(للجميع)

شاشة أفضل عشرة
عروض وطلبات
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 -2الرسم البيانى اللحظى لمؤشرات السوق المصري
تم إضافة إمكانية الرسم البيانى اللحظى لمؤشرات البورصة المصرية ( EGX20 ,
 )EGX30 , EGX70 …etcبشكل لحظى
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 -3إضافة أداة للتوثيق والحماية Second Factor Authentication
وذلك إلضافة مزيد من األمان والخصوصية في التعامل ونجدها بعد تسجيل الدخول
لوصلة السمسار وذلك حسب الخدمة
المتوافرة لدى شركة السمسرة وهى
تنقسم إلى نوعان -:

 .1كلمة مرور ثانية
 بإدخال ثالثة أحرف طبقا ً لموضع الحرفالموضح بأعاله التى قد سجلها المستخدم
بنفسه من قبل
مثال  :نفترض أن كلمة المرور الثانية هى
Mist2050 :
فيكون الموضع الثالث هو
حرف الـ " "sبنفس التنسيق
السابق تسجيله و تتغير
المواضع المطلوبة لكلمة
المرور بشكل عشوائي في كل
مرة
كما يمكن تغيير كلمة المرور
الثانية كما يلى

5

0

أوالً نختار وصلة
السمسار المستخدمة
المرور الثانية
ثم إضغط هنا لتغيير
كلمة المرور الثانية

 -1نختار إسم مستخدم وصلة
السمسار ثم الضغط على
"كلمة المرور"2
كتابة كلمة المرور القديمة

 -2إدخل كلمة المرور القديمة
ثم كتابة كلمة المرور
الجديدة ثم كتابتها مرة
أخرى للتأكيد وذلك
بالترتيب على التوالى

كتابة كلمة المرور الجديدة
تأكيد كلمة المرور الجديدة
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 .2ثالثة أسئلة عشوائية -:
 تتم اإلجابة عن سؤال يتم إختيارهبشكل عشوائي من ثالثة أسئلة قد
أجاب عنهم المستخدم بنفسه فيما سبق
من خالل الشاشة التالية
يقوم المستخدم بإختيار
السؤال من خالل القائمة
ثم يضغط OK
ليتم تسجيل السؤال

هنا نكتب اإلجابة على
السؤال الذي تم إختياره

في الدخول القادم سوف تظهر رسالة
لطلب اإلجابة عن سؤال عشوائي ولن
يسمح الدخول إذا كانت اإلجابة خطأ

بعد تسجيل اإلجابة الصحيحة للسؤال
يمكنك تغيير األسئلة المختارة سابقا ً
بإختيار ثالثة أسئلة أخرى مختلفة
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 . 4تصميم واجهة مستخدم مميزة لإلستفادة من
-

مساحات العمل المتعددة و شاشة ميست الذكية لدمج أكثر من شاشة بشاشة واحدة

-

شاشة مؤشرات البورصة المصرية

-

إضافة شاشة بإجماليات السوق
وهى شاشة تظهر ملخص السوق لحظيا ً من حيث عدد العمليات والقيمة والكمية والشركات الرابحة
الموجود بشريط أدوات السوق
والخاسرة وذلك من خالل الضغط على
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تذكر مميزات أخرى هامة إلصدارات سابقة ....
أولً  :األوامر الخاصة
هذه األوامر تتيح لعميل التداول اإللكتروني و أيضا مدير الحساب متابعة األوامر الخاصة مع بعض الخصائص التالية:
 إمكانية متابعة حالة األمر الخاص حيث إنه تم إضافة عمود بشاشة األوامر يقوم بعرض حالة األمر
الخاص .
 عن طريق وضع رقم  0أمام األمر العادي و رقم  1أمام األمر الخاص . -باإلضافة إلى تغيير خلفية لون رقم األمر الخاص الى اللون الرمادى.

 إمكانية تعديل األمر بعد وضعة في البورصة من أمر عادي الي خ ص.

 )1قم بعمل  click Rightعلي األمر المراد تغييرة إلي أمر خاص.
 )2قم بإختيار أمر خاص من القائمة الظاهرة أمامك
 إمكانية تعديل األمر من خاص الي أمر عادي مرة أخري.
 )1قم بعمل  Click Rightعلي األمر المراد تغييرة من خاص إلي عادي
في شاشة األوامر.
 )2قم بإلغاء تفعيل األمر الخاص بالضغط أمام كلمة خاص الظاهرة في
القائمة الظاهرة أمامك.

 إمكانية وضع أمر خاص من البداية في البورصة.
 )1قم بسحب السهم بإستخدام يسار الماوس  Dragمن المحفظة أو من شاشة السوق.
 )2قم بوضع السهم بإستخدام الماوس  Dropفي شاشة األوامر كي تظهر لك إستمارة توجية األمر الي
البورصة.
 )3يمكنك ملئ اإلستمارة و إختيار أمر خاص من أعلي اليمين ليصبح األمر خاص أو عدم اإلختيار
فيصبح األمر عادي.
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ثانيا  :إجمالي أسهم المحفظة
هذه اإلمكانية تتيح عرض ك فة األسال الممرمد في محفظة اللميل ب لنسبة الي عميل التدامل اإللكترمني أم للمالء
مديرالحس ب ك لت لي:

 oتم إضافة عمود إجمالي الكمية.
 oتم إضافة عمود الكمية المحجوزة للبيع.
 oتم إضافة عمود الكمية التي التزال تحت التسوية.
 oباإلضافة إلي عمودي الكمية المتاحة للبيع في ذات الجلسة والكمية المتاحة للبيع أو المسواه بالفعل.

ثالثا  :مساحات عمل متعددة

يستطيع من خاللها العميل توزيع شاشات عرض البيانات في أكثر من مساحة عمل و بالتالي يحصل علي أكبر
كم من المعلومات في خمسة شاشات للعمل بداخل نفس البرنامج واليكم بعض خصائصها:
 إمك نية تسمية مس ح ت اللمل ب إلسل الدال عوي محتمإل كل مس حة مذلك من خالل زر اللبط .
الممرمد في ق ئمة األدمات أعوي البرن من فقط قل بإختي ر ق ئمة متنمع
ب للغط عوي زر اللبط

فيظهر لك مساحات العمل المتاحة و منها تستطيع التحكم في عددها و ايضا تغيير التسمية الخاصة بها.
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كيفية ضبط مساحات العمل المتعددة:
o
o

للتحكم في عدد مساحات العمل يمكنك تغيير العدد من  5مساحات عمل الي أقل حسب الرغبة.
 )1أضغط بيسار الماوس علي العدد  5الظاهر أمامك في جدول الضبط.
 )2قم بتغيير العدد من  5مساحات عمل الي العدد المفضل لديك.
لتغيير أسماء مساحات العمل المتاحة.
 )1أضغط بيسار الماوس علي األسم المراد تغييرة.
 )2قم بإزالة األسم الموجود ثم قم بكتابة األسم المراد بإستخدام لوحة المفاتيح

إمك نية نقل أإل ش شة عرض من مس حة عمل أخر .


لنقل أحدي شاشة العرض من مساحة عمل أخرى:
 oقل بلمل Right click

أعلى يسار الشاشة المراد نقلها.
Right click

 oتأكد من إختيار شاشة واحدة أو  Onewsالذي يضمن عدم وجود نفس الشاشة في أكثر من مساحة
عمل.
 oقم بإختيار مساحة العمل المراد نقل الشاشة اليها وذلك بعمل  Clickأمام مساحة العمل.

Click here

نالحظ أنة بعد إختيار مساحة العمل  WS1أن الشاشة تم نقلها من مساحة العمل  MainإليWS1 .

 إمكانية نسخ أي شاشة عرض في أكثر من مساحة عمل في نفس الوقت.
لنسخ شاشة عرض بيانات في أكثر من مساحة عمل لتصبح شاشة أساسية في كل مساحات العمل إتبع التالي:
 oقم بعمل Right click

أعلي يسار الشاشة المراد نقلها.
Right click
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 oتأكد من عدم تفعيل إختيار  Onewsكي تتمكن من نسخ الشاشة في أكثر من مساحة عمل وذلك بالضغط بيسار
الماوس أمام إختيار  Onewsإللغاء تفعيلة.
 oبإختيار مساحات العمل المراد نقل الشاشة اليها وذلك بعمل  Clickأمام كل مساحة عمل مراد نقل الشاشة
إليها

Click here

رابعـا ً :التوقيع اإللكتروني
هذه اإلمكانية متوافقة مع قرار الهيئة العامة لسوق المال المصري الخاص بالتوقيع اإللكتروني
مالمتوافق مع أجهزة التوقيع اإللكتروني التي تصدرها شركة مصر للمقاصة للقيد واإليداع المركزي فقط.
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خامسا ً  :الخلفية الثابتة -:
هذه اإلمكانية تتيح للعميل ضبط شاشة العرض المفضلة لدية لتظهر كخلفية ثابتة لكافة شاشات العرض
األخرى.
 oيتم تفعيل تلك الخاصية كالتالي :
 )1قم بإختيار الشاشة المفضلة لديك.
 )2قم بعمل  click Rightبيمن الماوس علي محتوي تلك الشاشة.
 )3قم بإختيار  Wallpaperأو خلفية لتصبح تلك الشاشة خلفية ثابتة لجميع الشاشات األخرى.

Right Click

Click

سادسا  :تنفيذات السوق
 التنفيذات اللحظية


 oلمتابعة التنفيذات اللحظية للسوق إجمال ً :
الظاهر في شريط األدوات أعلي يمين الشاشة.

 )1قم بالضغط علي زر الضبط
 )2قم بإختيار نوع إستقبال التنفيذات ( جميع التنفيذات ) .

يتيح هذا اإلختيار إستقبال جميع التفيذات اللحظية لكل األسهم المدرجة من خالل:

 oإستقبال شاشة الصفقات للسوق.
 oإستقبال شاشة العمليات بالسعر لكل سهم علي حدة.
ملحوظة -:
شاشة العمليات بالسعر من خالل هذا اإلختيار تقوم بعرض تنفيذات السهم بداية من توقيت تفعيل
تلك الشاشة وليس من بداية جلسة التداول.
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 لمتابعة التنفيذات اللحظية لكل سهم علي حدة في أي وقت من جلسة اليوم.
 )1قم بالضغط علي زر الضبط الظاهر في شريط األدوات

أعلي يمين الشاشة.

 )2قم بإختيار نوع اإلستقبال (جميع التنفيذات  -العمليات بالسعر) .

 )3قم بعمل  Click Rightعلي السهم في شاشة األسهم الكلية للسوق أو في المحفظة الخاصة
بك.
 )4قم بإختيار العمليات بالسعر من القائمة الظاهرة أمامك ليتم عرض العمليات بالسعر لهذا
السهم بشكل مجمع بداية من جلسة اليوم.

ملحوظة -:

شاشة العمليات بالسعر من خالل هذا اإلختيار تقوم بعرض تنفيذات السهم
بشكل مجمع من بداية جلسة التداول.
شاشة التنفيذات اللحظية لكل األسهم غير مفعلة في هذا اإلختيار.

 تحميل التنفيذات بعد جلسة التداول


هذه الميزة تتيح تحميل التنفيذات الكلية لكل سهم علي حدة بعد إنتهاء جلسة اليوم كالتالي:
 )1قم بعمل  Click Rightعلي السهم في شاشة األسهم الكلية للسوق أو في المحفظة الخاصة بك.
 )2قم بإختيار العمليات من القائمة الظاهرة أمامك.
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سابعا :ضبط البرنامج ليظهر بأسم شركة المستفيد
هذه الميزة تتيح للشركات إمكانية إظهار البرنامج بأسم الشركة إلضافة شكل من أشكال التسويق لعمالء
الشركة من خالل :
 )1كتابة أسم الشركة المستفيدة في الشريط األساسي للبرنامج.
 )2إظهار أسم الشركة المستفيدة في زر التشغيل الموجود علي  top Deskلدى العمالء.
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