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معرفی راه حل های معامالت  آنالین شرکت داتکس
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شرکت داتکس ارائه دهنده راه حل جامع معامالت بر خط 
جهت پوشش نیازهای کاربران، مدیریت دارایی، سفارشات 
خرید و فروش،  اختصاصی سازی سیستم و عملیات های 
مدیریتی می باشد. با این مجموعه از راه حل ها و خدمات و 
عکس العمل به موقع نسبت به نیازهای فزاینده و تغییرات 
در مقررات و دستورالعمل ها، بنگاه های مالی  و کارگزاری ها 
را قادر خواهیم کرد تا با دستیابی به سرعت عمل  باالتر 
نه تنها بخشی از ریسک های غیر عملیاتی خود را پوشش 
دهند بلکه در کنار هم به توسعه بیشتر سهم بازار فکر کنیم. 

دستاور د    ها یتان  ر ا  
بــطـــــور     اختصاصی
ــــــعــه   دهـیــــد.   توسـ

د ر این  مستند:
4. برای موفقیت کارگزاریتان به دنبال راهکاری جامع هستید؟

6. راه حـل هایــي بـر اي موفقیــت کسب و کـارتـان
8.به سرعت و چابکی یوزپلنگ معامله کنید.

10. همه چیز آماده است. حرفه ای معامله کنید!
11. به دنیای جدید معامله گری بورس خوش آمدید.

12. هویت شما تأیید شد! 
13. فاصله خود را  تا بازار کم کنید!
14. همگامی با بازار های جهانی 

15. همگامی با جدیدترین ابزار های معامالتی
16.همراهی با تثبیت بازار ارز

17. با تیکه بر اعتماد شما
18. به ما پشت گرم باشید.

                     با  کمک  نــوآوری هـای 
داتـــکـس و به  واسطه طراحـی 
اختصاصی و  پشتیبانی  سطــح  
بــاال، کارگزاری هــا و مشتریـــان  
آن ها چابکی   بــی رقـیـبـی بــرای 
پاســــخ بـه نیازهــــای در حـال 
تغییر کسب  و کار و قوانـیــــن و 
مقررات بازارخواهــند  داشــــت.
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چه شما سرمایه گذار باشید، چه مدیر اجرایی باشید و 
یا مدیر IT کارگزاری بزرگترین چالش شما این است که 
چگونه به موثرترین روش ممکن کار خود را انجام دهید. 
قطعاً به راه حل هایی احتیاج دارید که برایتان درآمد ایجاد 
کند، بهترین فرآیند اجرا را داشته باشد، ریسک های شما 
را مدیریت کند و از بهترین تکنولوژی ها استفاده کرده 
باشد، و از همه مهم تر اینکه این راه حل ها اختصاصًا در 
اختیار خودتان باشد. داتکس راه حل هایی را ارائه کرده 

که پاسخگوی همین نیازها باشد.

یـــک روز معــــــامالتــی 
متفـــــاوت را تجربـــه کنیـــــــد.

ارائه  داتکس برای کارگزاری ها سامانه معامالت بر خط را 
نموده است که خدمتی جامع و چند وجهی است برای ارائه 
خدمات بهتر به مشتریان کارگزاری، سایر خدمات دهندگان 
و بخش های مدیریتی)  back office( . سامانه معامالت بر 
خط این امکان را به شما می دهد تا در فرآیندی کاماًل قابل 
اختصاصی شده، مدیریت همه ریسک ها و اقدامات را در 
دست بگیرید. با این سامانه قادر خواهید بود با بهینه کردن 

فرآیندها به حداکثر کارایی برسید.

سامانه معامالت بر خط داتکس را می توانید برای سرمایه 
گذاران به صورت کامل اختصاصی کنید. فرآیندهای پردازش 
سفارشات به گونه ای طراحی شده اند که با حداکثر سرعت و 
کارایی فرمان ها را به انجام برسانند و از طریق بخش مدیریتی 
)Back office( می توانید بر همه این ها نظارت داشته باشید. 
حتی این کار را می توانید برای بخش ها مدیریتی سامانه های 
شخص ثالث ) third party back office( نیزانجام دهید.

بـا سـامــانه های معامـالت بـر خــط داتکس

راهکــــــاری   جـامـــــــع 
بــــرای کــارگـــزاری هـا
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سامانه معامالت بر خط داتکس

معـامالت آنالین  گروهـی

موبایــل

کارگزاری سامانه نظارت و داشبورد مدیریت 

 بازار متشکل ارزی

معامالت الگوریتمی

 سامانه مدیریت حساب و فروش
داده های لحظه ای و تاریخی بازار

معامالت  آتی

معامالت برخط گروهی، یکی دیگر از امکاناتی است که شرکت 
داتکس با توجه به نیاز شرکتهای کارگزاری ایجاد کرده است. که 
از طریق آن، شرکتهای کارگزاری می توانند همانند یک ایستگاه 
معامالتی بدون نیاز به خطوط ارتباطی خاص، تنها بر بستر اینترنت، 
سفارشات مشتریان خود را به هسته معامالت ارسال نمایند. 

بازار خرید و فروش  تا  را   اپلیکیشن موبایل یوزتریدر فاصله شما 
و  اینترنتی  نسخه  بودن  همگام  رساند.  خواهد  حداقل  به  سهام 
موبایل یوزتریدر این امکان را به شما می دهد تا سفارشات خود 
هسته  به  اینترنت  سرعت  کمترین  با  و  مکان  و  زمان  هر  در  را 
انواع گوشی های هوشمند و  با  معامالت ارسال نمایید. سازگاری 
سرعت باالی یوزتریدر کاربران را یک گام جلوتر قرار داده است.

در  طول طمان کاربرانی بسیلری برای استفاده از اطالعات 
اند  این سامانه دسترسی لحظه  بازار ایجاد شده  زنده 
ای این کاربران به داده های بازار را تضمین می کند.

سامانه نظارت داتکس امکان نظارت و گزارش گیری پویا و در لحظه 
از تمام رویدادهای  معامالتی و غیر معامالتی را فراهم می نماید.

بازاری است به جهت سامان دهی معامالت اسکناس و حواله 
سامانه  اولین  داتکس  ارزی  آنالین  معامالت  سامانه  ارزی، 
OMS  در این بازار است که در اختیار صرافی ها قرار دارد.  

در بازار پر سرعت امروز بورس امکان ارسال سفارش از 
طریق ماشین ها به یک ضرورت جهانی تبدیل شده است 

ایجاد  جهت  کاملی  ساخت  زیر  داتکس  شرکت 
دسترسی مشتریانش یه معامالت آتی در بازار بورس 
تهران  و بازار  فرا بورس ایران فراهم نموده است.

راه حـل هایـی  بــر ای  موفقیــت کسـب و کــارتـان

سرویس های API شرکت داتکس به گونه ای طراحی شده 
اند که:  سریع و آسان به تمامی اطالعات هسته معامالت 
کاربری  های  واسط  باشید.   داشته  دسترسی  بورس 
اختصاصی خود را  توسعه دهید.  زیرساخت الزم برای 
باشید. الگوریتمی را در اختیار داشته  توسعه معامالت 

API کاربردی یا واسط برنامه نویسی 
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کارگزاری به هسته  گروهی جهت سهولت دسترسی شرکتهای  سامانه معامالت بر خط 
معامالت ایجاد گردیده است. که از طریق آن، شرکت های کارگزاری می توانند همانند یک 
ایستگاه معامالتی بدون نیاز به خطوط ارتباطی خاص، تنها بر بستر اینترنت، سفارشات 

مشتریان خود را به هسته معامالت ارسال نمایند .

 برخی از امکانات پوما تریدر به شرح زیر است:

بـه سـرعــت و چـابــکــی پومــا  معاملــه کنـیــد. 

پــــــــومــــــــا تــــــــریـــــــــدر

مشاهده دیده بان بازار با جزئیات
امکان مشاهده عمق مظنه های بازار  هر نماد 

امکان جمع کردن صف خریدوفروش از روی مظنه های بازار
کنترل مانده ی سهامی و ریالی مشتریان هنگام ارسال سفارش 

رصد سفارشات جاری به تفکیک هرمشتری و اعمال تغییرات بروی آن
امکان ویرایش و لغو گروهی همه سفارش های فعال 

نمایش جایگاه سفارشات معامله گر در عمق مظنه های بازار

مشاهده تاریخچه سفارشات ومعامالت مشتریان
ایجاد سبد سفارش و ارسال دسته ای سفارشات سبد 

خرید و فروش برای گروهی از مشتریان با یک کلیک
ایجاد سفارشات عرضه اولیه از طریق آپلود فایل اکسل

امکان سفارش گذاری چند برابر آستانه حجم یک نماد   با یک درخواست
آگاهی از آخرین تغییرات داده ها از طریق تعریف اعالن
استفاده از کلیدهای میانبر برای سهولت کار معامله گر
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این محصول به گونه ای طراحی شده است که:
   سریع و آسان به تمامی اطالعات هسته معامالت بورس دسترسی داشته باشید.

   واسط های کاربری اختصاصی توسعه دهید.
   زیرساخت الزم برای توسعه معامالت الگوریتمی را در اختیار داشته باشید.

پنل کاربری این محصول اطالعات مفیدی در اختیار کاربر قرار می دهد. به عبارتی، نمایش دستورات کلی مانند 
چگونگی دریافت توکن و همچنین مشاهده API های تعریف شده در سیستم و نحوه فراخوانی آنها در این پنل 

فراهم شده است.

نسخه جدید سامانه معامالت برخط شرکت داتکس در بستری امن، فضای 
کارآمد را برای کاربر ایجاد نموده است و از طرفی به واسطه چیدمان مطلوب 
داده ها در آن، دغدغه مدیریت زمان را در لحظات حیاتی بازار از بین برده است.

     
واسط برنامه نویسی کاربردی یا API ، امکان به کارگیری داده ها یا کارکردهای سیستم 
نرم افزاری را فراهم می نماید. API روشی پایدار، سازمان یافته و استاندارد برای دسترسی 
به منابع نرم افزاری و اتصال سیستم های مختلف نرم افزاری به یکدیگر می باشد. برای 
طراحی سیستمهای با کیفیت باال و امکان به اشتراک گذاری داده و کارکردها به صورت 
کارا، وجود API ضروری می باشد. API ها معمواًل قابل مشاهده نبوده و دارای واسط 
کاربری نیستند و کاربر نهایی به طور مستقیم به آنها متصل نمی شود؛ بلکه API ها درون 
سیستم ها قرار دارند و توسط نرم افزارها فراخوانی می شوند و برای ارتباط بین ماشین 
ها و یکپارچه سازی دو یا چند سیستم بکار می روند. در حقیقت برنامه نویسان و توسعه 

دهندگان برنامه ها تنها کسانی هستند که مستقیمًا با API ها در ارتباط می باشند. 

پیش نویسی از سفارشات داشته باشید و با یک کلیک به 
هسته ارسال نمایید.

  با یک نگاه، به تقویم معامالتی خود دسترسی داشته باشید.

 سفارشات فعال خود را بصورت گروهی حذف نمایید.

  بطور همزمان سود وزیان لحظه ای پرتفوی سهامی خود را 
براساس قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله مشاهده کنید.

 در هربخش سیستم از آخرین تغییرات نمادهای پرتفوی و 
برگزیده های خود باخبر باشید.

 به داده های بازار به صورت ردیفی و کارتی دسترسی داشته 
باشید.

  با توجه به شروط تعریف شده بروی هرنماد، شرطی را تعیین 
کنید تا از طریق هشدار به شما اعالم گردد.

   با یک درخواست، چندبرابر آستانه حجم یک نماد، سفارش 
بگذارید.

از طریق سفارشات شرطی ریسک مالی خود را پوشش دهید.

 در بخش دیده بان، نمادهای هر صنعت را به تفکیک مشاهده 
نمایید.

از طریق نقشه بازار، وضعیت کلی بازار را رصد کنید.

با سامانه معامــــــالت بر خــــط  داتکــــس  می توانیــــــــد:

به دنیای جدیـد    معامالت بر خط  خوش آمدید!

همــــه  چیــــــز    آمـــــاده 
اســــــت.حــــرفـــه ای 

معامـــله کنــیـــــد! 

محصول
 Datx API Manager با 
استفاده از فناوری های روز 
و بر مبنای تجارب موفق 
در شرکت داتکس توسعه 

یافته است.
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فاصـــله خود 
را تـــــا بــــــــازار

کمتــــــر کنیـــد!

نمایش اطالعات بازار
مشاهده 5  مظنه برتر

مشاهده معامالت حقیقی و حقوقی
امکان استفاده از ماشین حساب در سفارش
دسترسی به تاریخچه سفارشات و معامالت
تعریف سبد و ارسال سفارشات از طریق آن

دسترسی به سایت کدال و TSETMC هر نماد

مشاهده پرتفوی به همراه سود و زیان لحظه ای آن
دسترسی به  نمودار دایره ای پرتفوی بر اساس حجم و ارزش

ارسال سفارش با حجم نمایشی دلخواه
دریافت لحظه ای پیام های ناظر بازار و سیستمی

امکان واریز الکترونیکی وجه
امکان ثبت درخواست عرضه اولیه به روش ثبت سفارش

امکان سفارش گذاری چند برابر آستانه حجم
لغو دسته ای سفارشات

سـابــا )سامانه اتصال بــورس و بانــک( این امکان را به 
مشتریان می دهد که بدون مراجعه حضوری به کارگزاری 
و با افتتاح حساب در شعب هر بانک از خدمات معامالت 

برخط کارگزاری بهره مند گردند.

TRADEBPI
امکان ارائه خدمات  پذیرش و احراز هویت مشتریان کارگزاری از 

طریق شعب بانک 

ارتباط بانک با سامانه جهت نمایش اطالعات هویتی مشتریان

صرفه جویی در هزینه ایجاد شعبه جدید کارگزاری

دریافت کد معامله گری برخط بدون نیاز به حضور در کارگزاری 

دریافت اطالعات از سجام

ارسال اطالعات به سجام

اتصال به  Back office   کارگزاران

که  است  ابزاری  یوزتریدر  موبایل  اپلیکیشن 
امکان انجام معامالت و مشاهده داده های بازار 
در هرمکان را به کاربران میدهد که برخی از مهم 

ترین امکانات آن به شرح زیر است:

 داده پردازان تدبیر سرمایه ) 

هویت شما تأیید شد!
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همگامی با   بازارهای جهانی
معــامــالت       الگوریــتـــــمی

همگامی با جدیدترین ابزار های  معامالت

فعاالن بازار سرمایه همواره تمایل دارند از ابزارهای مختلفی استفاده کنند تا ریسک معامالتی خود 
را به حداقل رسانند؛ یکی از این ابزار ها که به تازگی وارد بورس اوراق بهادار تهران شده، قراداد آتی 
سبد سهام است که قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که بر اساس آن، که فروشنده 
تعهد میکند در سررسید تعیین شده، تعداد معینی از سهم پایه را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد 
 تعیین میشود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد میشود آن سهام را در تاریخ سررسید خریداری کند.
های  سامانه  طریق  از  سرمایه  بازار  به  دسترسی  زیرساختهای  توسعه  به  توجه  با 
OMS مطرح گردید  معامالت برخط، این نیاز از سمت مجریان این بازار با شرکتهای 
و خواستار ایجاد دسترسی به این قراردادها از طریق سامانه های معامالت برخط به 
سرمایه گذاران شده اند. در همین راستا شرکت داتکس اقدام به تولید این سامانه 
نموده که با این کار امکان دسترسی آسان و سریع به این بازار را برای کاربران خود 
نمود: اشاره  ذیل  موارد  به  میتوان  سامانه  این  های  ویژگی  از  است.  کرده   فراهم 

معامالت الگوریتمی، در بازارهای مالی الکترونیکی به معنای استفاده از برنامه های کامپیوتری و ماشین به 
جای انسان، برای ورود سفارش های معامالتی است. در واقع به جای انسان یک یا چند الگوریتم، در انتخاب 
و اعمال این سفارش ها )از جنبه  های مختلف همانند زمانبندی، قیمت یا حجم آن( تصمیم می  گیرند. با 
توسعه روز افزون بازارهای مالی و افزایش سرعت معامالت، نیازهای جدیدی همچون نیاز به ابزارهای معامالتی 
هوشمند و خودکار و ربات های سریع )جهت رصد سریع به موقع بازار( بیشتر احساس می شود. در کشورمان نیز 
 معامالت الگوریتمی در سال های اخیر مورد حمایت نهاد ناظر قرار گرفته و خوشبختانه در مسیر توسعه قرار دارد.

الزم  های  ساخت  زیر  الگوریتمی،  معامالت  پیشگامان  از  یکی  عنوان  به  داتکس  شرکت 
اوراق  و  بورس  سازمان  های  دستورالعمل  اساس  بر  را  الگوریتمی  سفارشات  ارسال  جهت 
نموده است. فراهم   AAA از طریق  یا  و  بطور مستقیم  آنالین خود  بهادار در سامانه معامالت 
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 1. بهره برداری با گستره وسیع و تحت وب 
Oracle و Java 2. به کارگیری جدیدترین ابزارهای تولید نرم افزار مبتنی بر 

 3. سرعت و امنیت
4.انعطاف پذیری در تعریف امکانات جدید

 قراردهای آتــــی
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با تیکه بر اعتماد شما

همراهـــــــی    د ر
 تثبیت  بازار  ارز

سامانه معامـالت 
آنالیــــــــــــن بــــــــازار

 متــــــــشــکـــل ارزی

شرکت فرابورس ایران

گذاری کارگزاری سرمایه 

گنجینه سپهر کارگزاری 

گنجینه سپهر کارگزاری 

کارگزاری آفتاب درخشان

کارگزاری بانک پاسارگاد

1

2

3

4

5

6

1617

شورای پول و اعتبار با تصویب مقررات 
بازار متشکل معامالت ارزی گامی به 
پر تالطم  بازار  سوی سامان دهی 
ارز برداشت. در این بازار متشکل، 
قرار است اسکناس ارز و حواله ارزی 
توسط معامله گران صورت گیرد که 
 صرافی ها محل داد و ستد آن باشند.

با همکاری شرکت  شرکت داتکس 
فرابورس ایران اقدام به تولید اولین 
سامانه معامالت در بازار متشکل ارزی 
نموده است که در کنار سامانه هسته 
معامالت واچار جهت ایجاد سفارش 
در اختیار صرافی ها قرار گرفته است.

بازار متشکل ارزی
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تأسیس

تأییدیه فنی 
بـورس کاال

مجوز فعالیت مجوز فعالیت و تاییدیه فنی

1388

1388

1389

1390 1394

1393

1388

13901389

Onlinetrading dtts
(Datx Trade Total solution)

XTrade Mobile App مجوز آتی کاال
سازمان بورس

سامانه  معامله قراردادهای 
اختیار معامله

سامانه معامالت آنالین 
گروهی

زیر ساخت 
معامالت الگوریتمی

راه حل های معامالت بر خط بازار سرمایه

راه اندازی و
 بهره برداری  

1395 1395

13951395 1396

1397

1398

1393 1394

1396 13981397

API

ICE
مانیتورینگ و داشبورد مدیریتی
ثبت نام آنالین مشتریان جدید

سامانه جدید موبایل 
سامانه اکانتینگ فروش

مانیتورینگ و داشبورد مدیریتی

 

جهت پوشش نیازهای کارگزاری ها در 
سایر بازارهای بورسی طراحی تولید و 
بهره برداری از سامانه معامالت آتی 
در بورس کاال و با تاییدیه فنی شرکت 
پذیرفت. انجام  ایران  کاالی  بورس 

تأسیس شرکت داتکــس در 
با  فناپ،  گروه شرکت هاي 
هدف ورود به حوزه ی فناوری 
بازار  سرمایه  اطالعات در 

اولین تأییدیه شرکت از طریق 
شرکت مدیریت فناوری بورس 
تهران در سال 1389 اخذ شد

طراحی، پیاده سازی و به کارگیری 
گروهی  آنالین  معامالت  سامانه 
با  کارگزاری(  معامالتی  )ایستگاه 
مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.

نیاز روز افزون کارگزاری ها به استفاده 
توسعه دهندگان  سایر  خدمات  ز  ا
به سامانه  اتصال  امکان  تا  موجب شد 
مطلوبیت  و  شود  فراهم   API طریق  از 
استفاده از این سامانه دو چندان شود.

نظر نیاز مبرم سرمایه گذاران به استفاده از فناوری 
فعالیت    داتکس  شرکت  بسامد،  پر  معامالت 
های خود را جهت ایجاد بستر مناسب طراحی 
و اجرای الگوریتم های معامالتی فراهم نمود.

تا  فعالیت های متنوع بزرگی در دست اقدام است 
در آینده نزدیک سامانه معامالت آنالین یوزتریدر 
بتواند دوشا دوش بزرگترین پلتفرم های معامالت بر 
خط داتکس در دنیا به کارگزاری  ها خدمات ارائه کند.

بازار  اروپایی فعال در  از شرکتهای  XtradeSoft اطریش یکی  شرکت 
سرمایه به انتخاب سازمان بورس بوده . نرم افزار معامالت بر خط این شرکت 
توسط تیم ایرانی داتکس بومی شد و موفق به دریافت مجوز از سازمان 
بورس و اوراق بهادار شد و در کارگزاری بانک پاسارگاد به کار گرفته شد.

به دلیل شرایط ویژه کشور بعد از تحریم  ها و تغییرات قیمت ارز در کشور و همچنین عدم وجود 
نرم افزار مکمل "مدیریت مالی کارگزاری" یا "BackOffice" در کنار محصول معامالت بر خط 
شرکت اطریشی و کاهش سطح پشتیبانی آن شرکت نرم افزار ایرانی dtts طراحی و در چرخه 
بهره برداری جایگزین سامانه قبلی شد و مجوزهای الزم از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ شد. 

بیشتر  دسترسی  برای  موبایلی  اپلیکیشن های 
از  پس  گذاری  وسفارش  معامالت  داده های  به 
اوراق  و  بورس  سازمان  از  الزم  مجوز های  اخذ 
قرار گرفت. بهادار در دسترس سرمایه گذاران 

با راه اندازی قراردادهای اختیار 
معامله، شرکت داتکس نیز با فراهم 
آوردن زیر ساخت های الزم توانست 
تاییدیه فنی شرکت فرابورس ایران 
را در این زمینه به دست بیاورد.

پیرو تاییدیه فنی شرکت بورس کاال 
این شرکت موفق شد مجوز بهره 
آتی  معامالت  سامانه  از  برداری 
سکه در بازار بورس کاال را از سازمان 
بورس و اوراق بهادار کسب کند.

به ما پشت گــــــرم باشیــد.

1395 1395 13951395

1395
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تهران،  میدان آرژانتین، خیابان بخارست، 
خیابـان دهـم، پـالک 21،  طبقه ی سوم

)021( 88175869-88173268-88172564

 )021( 88170858151448318
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