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1. Τί είναι ο SpeedResearch Browser.
Ο SpeedResearch Browser είναι ένας browser µε µια µεγάλη συλλογή

συνδέσµων (links) για δεδοµένα µετοχών, έτσι ώστε ο χρήστης να γλυτώνει πάρα
πολύ χρόνο από το να προσπαθεί να αναζητήσει on-line τις µετοχές που τον
ενδιαφέρουν. Είναι παραµετροποιήσιµο και αρκετά εύκολο στη χρήση.

Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός συνδέσµων γύρω από το παράθυρο του browser,
οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να συνδεθεί σε δικτυακούς τόπους που
παρέχουν διαπραγµετεύσεις πραγµατικού χρόνου, ιστορικά δεδοµένα µετοχών,
οικονοµικά νέα, επενδυτικές συµβουλές, ακόµη και το χρηµατιστή του.

Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει µέχρι 10 χαρτοφυλάκια τα οποία να
συνδέονται µε εκατοντάδες περιοχές του ∆ιαδικτύου από τα οποία µπορεί να
ανακτήσει ταχύτατα δεδοµένα, διαγράµµατα, πίνακες µηνυµάτων, ιστορικά στοιχεία
τιµών και αποδόσεων, στοιχεία για το προφίλ εταιριών και µετοχών, ειδήσεις,
οικονοµικά στοιχεία, εσωτερικές πληροφορίες και πολλά άλλα. Με τη σύνδεση που
υπάρχει µεταξύ των χαρτοφυλακίων και των δικτυακών τόπων, ο χρήστης µπορεί να
φτάσει κατευθείαν στα δεδοµένα που σχετίζονται µε τις µετοχές του. Μπορεί να
δηµιουργήσει δικούς του συνδέσµους που θα εξερευνούν ταυτόχρονα οποιοδήποτε
αριθµό δικτυακών τόπων έχει προεπιλέξει, όλοι µέσα στο ίδιο παράθυρο και όλοι
σχετικοί µε τη συγκεκριµένη µετοχή που έχει εισάγει στο χαρτοφυλάκιό του.

Επίσης θα βρει εκατοντάδες άλλους συνδέσµους, οι οποίοι µεταξύ άλλων
περιλαµβάνουν τα κυριότερα χρηµατιστηριακά γραφεία, επενδυτικές συµβουλές,
γεννήτριες σηµάτων (alerts), στοιχεία αγοραπωλησιών, IPO δεδοµένα, οικονοµικά
ηµερολόγια, οθόνες µετοχών (stock screeners) κ.ά.

2. Χαρακτηριστικά.
•  Οι σύνδεσµοι αναζήτησης είναι άµεσα συνδεδεµένοι µε τα σύµβολα των µετοχών
που έχει βάλει ο χρήστης στα χαρτοφυλάκιά του.

•  Χρησιµοποιεί 5 παράθυρα µε τη µορφή καρτελών (tabs) για ταχύτερη και πιο
οργανωµένη πολυπαραθυρική αναζήτηση. Καθένα από τα 5 παράθυρα είναι
ανεξάρτητα διαµορφώσιµο, ώστε να γίνεται αυτόµατα η ανανέωση (refreshing) και
η αναζήτηση των προκαθορισµένων ιστοσελίδων κατά την εκκίνηση του
προγράµµατος.

•  Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει δικούς του πολλαπλούς συνδέσµους
(‘MultiLink’ wizards) που θα προβάλλουν ταυτόχρονα και µέσα στο ίδιο
παράθυρο αποτελέσµατα από οποιουσδήποτε δικτυακούς τόπους, για όποια µετοχή
από το χαρτοφυλάκιό του έχει επιλέξει.

•  Μπορεί να δηµιουργήσει δικούς του συνδέσµους που συνδέονται άµεσα µε το
χαρτοφυλάκιό του.

•  Μπορεί να δει την ίδια στιγµή τιµές και διαγράµµατα για όλες τις µετοχές ενός
χαρτοφυλακίου ή ακόµη και συνδυασµένα για το σύνολο των χαρτοφυλακίων.

•  Μπορεί να µεταφέρει λίστες µε σύµβολα µετοχών από ιστοσελίδες κατευθείαν
µέσα στα χαρτοφυλάκιά του.

•  Οι σύνδεσµοι µε χρηµατιστές χρησιµοποιούν έναν αφοσιωµένο χώρο, έτσι ώστε η
οθόνη του χρηµατιστή να παραµένει η ίδια καθώς ο χρήστης εξερευνά άλλους
συνδέσµους αναζήτησης.

•  Όλα τα χαρτοφυλάκια και οι σύνδεσµοι είναι ορατοί συνέχεια και οργανώνονται
µε τέτοιο τρόπο ώστε να γίνετα βέλτιστη χρήση αυτών και της οθόνης.
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•  Ο χρήστης µπορεί να κρατήσει σηµειώσεις στα σύµβολα των µετοχών των
χαρτοφυλακίων του, ώστε να θυµάται πότε, γιατί και σε τί τιµή την πρόσθεσε στο
χαρτοφυλάκιό του.

•  Μπορεί να εκτυπώσει και να προβάλλει αναφορές που περιλαµβάνουν όλα τα
χαρτοφυλάκιά του , τις µετοχές και τις αγοραπωλησίες.

•  Έχει τη δυνατότητα να αντιγράψει τις πληροφορίες των χαρτοφυλακίων του και να
τις ενσωµατώσει σε ηλεκτρονικά µηνύµατα ή άλλα έγγραφα.

•  Μπορεί να καθορίσει καθηµερινές υπενθυµίσεις για IPOs , Earnings και άλλα
σηµαντικά γεγονότα.

•  Το πρόγραµµα επιτρέπει τη συγκεντρωτική διαχείρηση του χαρτοφυλακίου για
όλους τους τόπους αναζήτησης που ενδιαφέρουν το χρήστη, αντί να χρειάζεται η
αναζήτηση σε δεκάδες διαφορετικούς δικτυακούς τόπους.

•  Εξοικονοµεί χρόνο από την αναζήτηση νέων δικτυακών τόπων. Ο browser
ενηµερώνεται διαρκώς µε τους πιο πρόσφατους και ποιοτικούς τόπους
αναζήτησης.

•  ∆εν υπάρχουν καθόλου διαφηµιστικά σήµατα ή ενοχλητικές pop-up οθόνες. Κάθε
εκατοστό του χώρου της οθόνης είνια αφιερωµένη στην αναζήτηση του χρήστη.

3. Πρόσφατες Βελτιώσεις.
•  ∆υνατότητα αναζήτησης και εξερεύνησης µιας µετοχής χωρίς να είναι απαραίτητο
να προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο.

•  Η ενεργής µπάρα κατάστασης δείχνει περιγραφές των συνδέσµων, σχόλια για τα
σύµβολα των µετοχών και την τελευταία πληροφορία που χρησιµοποιήθηκε από το
συγκεκριµένο σύνδεσµο, απλά µε τη µετακίνηση του κέρσορα πάνω από το χώρο
των συνδέσµων και των χαρτοφυλακίων. Αυτό ελαχιστοποιεί την ανάγκη για τη
χρήση του tool tips και του διπλού κλικ που χρειάζεται για την εµφάνιση των
σηµειώσεων για τις µετοχές.

•  Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής όλων των παραµέτρων του browser,
δηµιουργίας αντιγράφου ασφαλείας και εγκατάστασής αυτών σε άλλο µηχάνηµα.
Έτσι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει το πρόγραµµα από
διαφορετικά µηχανήµατα.
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4. Μερικές Οδηγίες για το πρόγραµµα.

Εισαγωγή Συµβόλων µετοχών - (Πράσσινο Πλαίσιο , επάνω αριστερά)
•  Πληκτρολογήστε  το σύµβολο της µετοχής στο πράσινο πλαίσιο
και πατήστε <Enter> για να προστεθεί στο επιλεγµένο
χαρτοφυλάκιο . Μπορούν να εισαχθούν πολλές µετοχές
χωρίζοντας τα σύµβολα µε κόµµα (,) η κενά.
•  Για να αναζητήσετε στοιχεία για µια µετοχή χωρίς να την
εισάγετε σε κάποιο χαρτοφυλάκιο, πληκτρολογήστε το σύµβολο
κάποιας µετοχής στο πεδίο Εισαγωγής Συµβόλων και χωρίς να
πατήσετε  <Enter> , χρησιµοποιείστε τους συνδέσµους
αναζήτησης.

∆ιαγραφή Συµβόλων µετοχών - (Κόκκινο πλαίσιο ‘Χ’)
•  Πατήστε µια φορά για τη διαγραφή του επιλεγµένου συµβόλου µετοχής ή
χρησιµοποιήστε το πλήκτρο <Delete>.

•  Πατήστε δύο φορές για τη διαγραφή όλων των συµβόλων µετοχών από το
επιλεγµένο χαρτοφυλάκιο.

Πλαίσιο Χαρτοφυλακίου
•  Επιλέξτε ένα σύµβολο µετοχής και στη συνέχεια επιλέξτε έναν από τους
συνδέσµους αναζήτησης, κάτω από το πλαίσιο του χαρτοφυλακίου, για να
ανοίξετε το συγκεκριµένο σύνδεσµο για την επιλεγµένη µετοχή.

•  Με διπλό κλικ σε ένα συµβολο µετοχής θα ανοίξει ο τελευταίος σύνδεσµος
αναζήτησης για την επιλεγµένη µετοχή.

•  Με δεξί κλικ στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου ανοίγει ένα µενού το οποίο παρέχει
τις παρακάτω δυνατότητες :

� Μετακίνηση,αντιγραφή ή διαγραφή του επιλεγµένου συµβόλου µετοχής σε
άλλο χαρτοφυλάκιο

� Μετακίνηση ή αντιγραφή όλων των συµβόλων µετοχών του επιλεγµένου
χαρτοφυλακίου σε άλλο χαρτοφυλάκιο

� Προσθήκη νέων συµβόλων µε αναζήτηση στην τρέχουσα ιστοσελίδα για
tickers

� Αντιγραφή του ή των χαρτοφυλακίων σε ηλεκτρονικά µηνύµατα ή άλλες
εφαρµογές

� Εισαγωγή, µεταβολή ή διαγραφή των σχολίων για το επιλεγµένο σύµβολο.
Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για να κρατάτε σηµειώσεις του τύπου : γιατί
προσθέσατε το συγκεκριµένο σύµβολο στο χαρτοφυλάκιό σας ή ποιά ήταν
η τιµή προσφοράς τη στιγµή που το προσθέσατε.

� Εµφάνιση ή εκτύπωση µιας πλήρους αναφοράς όλων των συµβόλων
απ’όλα τα χαρτοφυλάκια µαζί µε τις προσωπικές σηµειώσεις.

� Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της δυνατότητας Αυτόµατης Ανανέωσης
κάθε 5 λεπτά. Αυτή η λειτουργία είναι για να ανανεώνεται η τρέχουσα
ιστοσελίδα που εµφανίζεται στο κύριο παράθυρο.
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Επιλογές Χαρτοφυλακίων 1-10
•  Πατήστε τους αριθµούς 1-10 για την επιλογή ενός από τα 10
διαφορετικά χαρτοφυλάκια.
•  Με δεξί κλικ στον αριθµό ενός χαρτοφυλακίου µπορείται να
αλλάξετε το όνοµά του ή να το απενεργοποιήσετε για να

δηµιουργηθεί περισσότερος χώρος
•  Με διπλό κλικ στον αριθµό κάποιου χαρτοφυλακίου, ενεργοποιείται ο τελευταίος
σύνδεσµος ‘Query Portfolio’ (εξ’ορισµού είναι το ‘Basics’ αν δεν έχει
χρησιµοποιηθεί κάποιο άλλο)

Πλοήγηση, ∆ιακοπή, Ανανέωση, Αντιγραφή URL, Βοήθεια
Είναι οι ίδιες λειτουργίες όπως τα κουµπιά σε έναν
browser. Επιπλέον, το εικονίδιο µε τις σελίδες
αντιγράφει την URL διεύθυνση της τρέχουσας
ιστοσελίδας για να µπορεί να µεταφερθεί σε κάποιο
ηλεκτρονικό µήνυµα ή άλλο έγγραφο.

Καρτέλες Ιστοσελίδων

•  Υπάρχουν 5 διαφορετικά παράθυρα browsing. Οι σύνδεσµοι αναζήτησης
χρησιµοποιούν την επιλεγµένη καρτέλα

•  Με δεξί κλικ στην επιλεγµένη καρτέλα µπορείτε να :
� Ενεργοποιήσετε/Απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ανανέωσης κάθε 5
λεπτά.

� Αλλάξετε το όνοµα της επιλεγµένης καρτέλας.
� Ορίσετε/τροποποιήσετε ή να διαγράψετε την ιστοσελίδα στην οποία θα
αρχικοποιείται κάθε καρτέλα (παράθυρο) κάθε φορά που ξεκινάτε το
πρόγραµµα.

•  Με διπλό κλικ στην καρτέλα εµφανιζεται η προκαθορισµένη σελίδα της
συγκεκριµένης καρτέλας

Μετακίνηση του mouse
•  Καθώς µετακινείτε το ποντίκι πάνω από τους συνδέσµους, εµφανίζεται η
περιγραφή του συνδέσµου πάνω από τον οποίο βρίσκεται ο κέρσορας στο κάτω
µέρος, στη µπάρα κατάστασης.

•  Καθώς µετακινείτε το ποντίκι πάνω από τις µετοχές, στη µπάρα κατάστασης
εµφανίζονται τα παρακάτω :

� Ο τελευταίος σύνδεσµος αναζήτησης που χρησιµοποιήθηκε
� Το σύµβολο της µετοχής
� Οποιοδήποτε σχόλιο

•  Τα µηνύµατα αυτά εµφανίζονται µόνο όταν το τρέχων παράθυρο είναι αδρανές
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Σύνδεσµοι Αναζήτησης
•  Όλοι οι σύνδεσµοι που βρίσκονται κάτω από το πλαίσιο του
χαρτοφυλακίου, συνδέονται άµεσα µε τα tickers που έχετε
επιλέξει για το χαρτοφυλάκιό σας. Όλοι οι άλλοι σύνδεσµοι που
βρίσκονται στο επάνω και το δεξιό µέρος του παραθύρου, είναι
συνηθισµένοι σύνδεσµοι για δικτυακούς τόπους που
σχετίζονται µε οικονοµικά θέµατα.
•  Για τους συνδέσµους που έχουν συντοµογραφίες,
µετακινώντας τον κέρσορα από πάνω θα εµφανιστεί µια
σύντοµη περιγραφή του.
•  Κάνοντας δεξί κλικ στους συνδέσµους, θα εµφανιστεί η
σχετική ιστοσελίδα σε ένα νέο παράθυρο.
•  Επιλέγοντας το ‘Query Portfolio’, θα εµφανιστεί ένα µενού
µε διάφορες επιλογές αναζητήσεων, διαγραµµάτων και
αναλύσεων, πάνω σε όλες τις µετοχές του συγκεκριµένου
χαρτοφυλακίου. Το υποµενού ‘ALL Portfolios’ περιέχει ένα
υποσύνολο συνδέσµων οι οποίοι θα εµφανίσουν αποτελέσµατα

για όλες τις µετοχές και των 10 χαρτοφυλακίων.

Σύνδεσµοι Χρηµατιστών
•  Την πρώτη φορά που τρέχετε το πρόγραµµα, θα δείτε
δύο συνδέσµους επάνω δεξιά µε την ονοµασία <Set
Broker>. Αυτοί θα γίνουν οι σύνδεσµοί σας για τους
χρηµατιστές σας. Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε

κάποιον από αυτούς το πρόγραµµα θα εµφανίσει µια λίστα on-line χρηµατιστών.
Επιλέξτε το χρηµατιστή για τον οποίο θέλετε να διαµορφώστετε το σύνδεσµο.

•  Αν ο χρηµατιστής σας δεν είναι στη λίστα, επιλέξτε το σύνδεσµο ‘Suggest a
Broker’ στο τέλος της λίστας και στείλτε µας µια πρόταση. Θα προστεθεί στην
επόµενη αναβάθµιση του προγράµµατος. Μέχρι τότε επιλέξτε ένα σύνδεσµο
<Custom> για να δηµιουργήσετε ένα σύνδεσµο για το χρηµατιστή σας. Αυτό θα το
χρειαστείτε και αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε περισσότερους από δύο
χρηµατιστές.

•  Για να αλλάξετε έναν επιλεγµένο χρηµατιστή, επιλέξτε το σύνδεσµο µε το δεξί
πλήκτρο του mouse και επιλέξτε έναν άλλον από τη λίστα.

•  Οι σύνδεσµοι των χρηµατιστών χρησιµοποιούν ένα αποκλειστικό παράθυρο που
διατηρεί την κατάσταση της ιστοσελίδας του. Όταν χρησιµοποιήσετε άλλους
συνδέσµους αναζήτησης, η ιστοσελίδα του χρηµατιστή σας θα είναι ακριβώς στην
ίδια κατάσταση όταν επιστρέψετε. Αυτό βέβαια ισχύει για ένα χρηµατιστή κάθε
φορά. Αν χρησιµοποιείτε συγχρόνως και τους δύο χρηµατιστές, θα πρέπει να
φορτώσετε τις σελίδες τους σε εξωτερικά παράθυρα.

Πολλαπλοί Σύδεσµοι (MultiLinks)
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ανοίξετε συγχρόνως πολλές σελίδες αναζήτησης
για µία συγκεκριµένη µετοχή του χαρτοφυλακίου µέσα στο ίδιο παράθυρο. Για τη
δηµιουργία ενός πολλαπλού συνδέσµου απαιτούνται τα πατακάτω βήµατα :
1. Επιλέξτε το σύνδεσµο ‘MultiLink’ που βρίσκεται στο αριστερό τµήµα του
παραθύρου.
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2. Περιµένετε µέχρι ο σύνδεσµος να αρχίσει να αναβοσβήνει. Τώρα µπορείτε να
επιλέξετε ανάµεσα στους συνδέσµους που δεν έχουν απενεργοποιηθεί,
συµπεριλαµβανοµένων και των συνδέσµων που εσείς δηµιουργήσατε.

3. Επιλέξτε τους συνδέσµους που θα θέλατε να δείτε. Κάθε ένας από αυτούς θα
εµφανίζεται πιο έντονος καθώς τους επιλέγετε και θα εµφανίζονται µε τη σειρά
που τους επιλέγετε. Να θυµάσται βέβαια πως όσο περισσότερους συνδέσµους
επιλέξετε, τόσο περισσότερο θα καθυστερούν οι σελίδες µέχρι να φορτωθούν.

4. Αφού επιλέξετε το γκρουπ των συνδέσµων, πατήστε ξανά το σύνδεσµο
‘MultiLink’ που αναβοσβήνει για να εκκινήσετε τη σελίδα.

5. Όλες οι σελίδες θα αρχίσουν να φορτώνονται στο παράθυρο. Κάθε σελίδα θα έχει
το ύψος και το πλάτος του κυρίως παραθύρου. Με την τελευταία δεξιά µπάρα
ολίσθησης µπορείτε να µετακινηθείτε ανάµεσα στις σελίδες και µε τη µπάρα που
βρίσκεται στα αριστερά της µπορείτε να µετακινηθείτε µέσα σε κάθε σελίδα.

<Custom> - Σύνδεσµοι που µπορούν να δηµιουργηθούν για να σας οδηγήσουν σε
οποιοδήποτε δικτυακό τόπο ή να εκκινήσουν οποιαδήποτε εφαρµογή που έχετε
στον υπολογιστή σας.

•  Αν ο τίτλος κάποιου συνδέσµου είναι <Custom>, επιλέξτε
τον για να διαµορφώσετε το δικό σας σύνδεσµο.
•  Μπορείτε να δηµιουργήστε συνδέσµους που θα εκκινούν
εφαρµογές που βρίσκονται στο σύστηµά σας. Για το σκοπό
αυτό πρέπει να δώσετε το πλήρες όνοµα και το µονοπάτι στο
πλαίσιο ‘URL/File Path’ και να τσεκάρετε το πεδίο που
βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης και το οποίο
προσδιορίζει οτι πρόκειται για σύνδεσµο εκτελέσιµου αρχείου.

•  Για κουµπιά που ήδη έχουν διαµορφωθεί µπορείτε µε το δεξί πλήκτρο του mouse
και επιλέγοντας ‘Properties’, να ανοίξετε το παράθυρο της διαµόρφωσης .

•  Μπορείτε µε drag&drop να µετακινήσετε συνδέσµους σε άλλους, διαµορφωµένους
ή µη ( όχι όµως στους ήδη κωδικοποιηµένους από το πρόγραµµα).

•  Μπορείτε να δηµιουργήσετε συνδέσµους για φακέλους του συστήµατός σας για
γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία σας.

•  ∆ηµιουργία των δικών σας Πολλαπλών Συνδέσµων :
� Μπορείτε να διαµορφώσετε δικούς σας πολλαπλούς συνδέσµους για τις

µετοχές που έχετε επιλέξει από το χαρτοφυλάκιό σας. Έτσι, όταν επιλέξετε
κάποια µετοχή και επιλέξετε και έναν από αυτούς τους πολλαπλούς
συνδέσµους, θα φορτωθούν όλες οι επιλεγµένες σελίδες αναζήτησης για
την επιλεγµένη µετοχή. Τα βήµατα για να το κάνετε αυτό είναι :

1. Επιλέξτε ένα διαθέσιµο <Custom> σύνδεσµο.
2. ∆ώστε του ένα τίτλο.
3. Πατήστε το κουµπί MultiLink.
4. Ο σύνδεσµος ‘MultiLink’ θα αρχίσει να αναβοσβήνει και το
παράθυρο του Custom Link θα κλείσει.

5. Επιλέξτε τους συνδέσµους αναζήτησης που θέλετε να συνδεθούν µε
τους συγκεκριµένους συνδέσµους.

6. Πατήστε το σύνδεσµο ‘MultiLink’ που αναβοσβήνει



                                                                                                                          SpeedResearch Browser - 8

Watch Wizard (‘Wiz’)

•  Φορτώνει αυτόµατα την τελευταία µετοχή και το
σύνδεσµο αναζήτησης σε ένα αυτόµατα
ανανεούµενο παράθυρο του browser.
•  Μπορείτε να προσαρµόσετε την ώρα σε
δευτερόλεπτα για το ρυθµό ανανέωσης,

•  Μόλις ανοιχθεί ένας wizard, µπορείτε να πληκτρολογήσετε µια URL στο πεδίο
που βρίσκεται στο επάνω µέρος για να πάτε σε εκείνη τη διεύθυνση.

•  Συµβουλή : Προσαρµόστε το µέγεθος και το οπτικό πεδίο του παραθύρου σε
εκείνα που θέλετε να δείτε να ανανεώνονται. Η σελίδα θα παραµείνει στην ίδια
θέση όταν θα ανανεωθεί και τα παράθυρα του Watch Wizard θα φορτώνουν τη
σελίδα στο ίδιο µέγεθος και την ίδια θέση που χρησιµοποιήθηκαν και
προηγουµένως.

Πλοήγηση (Navigate)
Μπορείτε να επιλέξετε το σύνδεσµο ‘Navigate’ για να

πάτε σε όποια ιστοσελίδα θέλετε.
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Υπενθυµίσεις (Reminders)
Επιλέξτε το σύνδεσµο ‘Reminders’ στην επάνω δεξιά γωνία

του παραθύρου για να δηµιουργήσετε και να εµφανίσετε
ηµερήσιες υπενθυµίσεις. Όταν ανοίξει το παράθυρο ‘Daily
Reminders’ , µπορείτε επιλέγοντας κάποια µέρα να δείτε τις
υπενθυµίσεις για εκείνη τη µέρα. Οι καταχωρηµένοι χρήστες θα
ειδοποιούνται όταν θα ξεκινά το πρόγραµµα αν υπάρχει κάποια
υπενθύµιση για εκείνη τη µέρα.

Μπάρα Χρηµατιστηριακών ∆εικτών
Η µπάρα στο κάτω µέρος του προγράµµατος δείχνει κάποιες τιµές των

κυριοτέρων δεικτών. Αυτόι οι δείκτες ενηµερώνονται αυτόµατα κάθε 3 λεπτά.
Πατήστε το πλήκτρο του mouse για να δείτε περισσότερες λεπτοµέρειες για τους
δείκτες και διαγράµµατα για την κίνηση της ηµέρας.

Εκτύπωση µιας ιστοσελίδας
Πατήστε τo δεξί πλήκτρο του mouse όταν ο κέρσορας είναι πάνω από κάποια

ιστοσελίδα και επιλέξτε την εκτύπωση.
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5. Παράθυρο ∆ιαµόρφωσης και Βοήθειας

Εισαγωγή και Εξαγωγή
Αν πατήσετε το κουµπί της Εξαγωγής

(Export) θα σωθούν όλες οι παράµετροι του
προγράµµατος σε ένα αρχείο µε το όνοµα
SRBXport.srb στο φάκελο που βρίσκεται
εγκατεστηµένο και το πρόγραµµµα. Αντίστοιχα η
Εισαγωγή (Import) θα πάρει όλες τις παραµέτρους
από το αρχείο SRBXport.srb και θα τις ενσωµατώσει στο πρόγραµµα. Οι αλλαγές θα
έχουν ισχύ αµέσως µόλις επανεκκινήσετε το πρόγραµµα. Η λειτουργία αυτή έχει δύο
χρήσεις : σαν αντίγραφο ασφαλείας των επιλογών σας και για τη µεταφορά των
επιλογών σας σε έναν άλλο υπολογιστή.

Ενηµέρωση (Update)
Συνδέεται µε τη σελίδα SpeedResearch.com για να ενηµερωθείτε και για να

κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του προγράµµατος.



Κατηγοριοποιηµένα µενού µε συνδέσµους για εκατοντάδες
σελίδες µε οικονοµικά στοιχεία και σελίδες αναζήτησης

Εισαγωγή
Συµβόλων
Μετοχών

Μετοχές
Χαρτ/κίου

Αριθµός
Χαρτ/κίου

Πίνακες
Μηνυµάτων

∆ιαγ/µατα
Αγ/πωλησίες
Αναλύσεις
Οικνοµικά

Ειδήσεις
Αναζήτηση

5 Ιστοσελίδες σε Παράθυρα µε τη µορφή Καρτελών (Tabs)

Συνδέονται µε τη µετοχή που έχετε
επιλέξει από το χαρτοφυλάκιό σας

Μπάρα προόδου κατά τη φόρτωση µιας σελίδας

Τιµές κυριοτέρων ∆εικτών

∆ιαµόρφωση
& Βοήθεια

Υπενθυ-
µίσεις

Αριθ/µηχανή
Νέες σελίδες

On line
Χρηµα -
τιστές

Νέα
Συµβουλές
Ειδήσεις

Οι δικοί σας
σύνδεσµοι

Κουµπιά
Πλοήγησης

Οι δικοί
σας Χρηµα-
τιστές


