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Bagaimana Cara Login

Kemudian masukan Password, 
setelah itu klik Login.

Silahkan ketik User ID pada 
kolom User ID.

Jika nasabah pengguna 
Android dapat menggunakan 

akses sidik jari (fingerprint) 
dengan mendaftarkan sidik jari 

yang akan digunakan.

Login merupakan proses validasi nasabah dengan memasukan User ID dan Password, setelah 
berhasil nasabah akan masuk ke halaman utama. 
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Jika nasabah pengguna iOS, 
dapat login menggunakan 

Face ID ataupun Fingerprint



Bagaimana Cara Transaksi Buy/Sell

Pada halaman utama pilih “Transaction”, pastikan anda berada pada form Buy atau Sell.

Bid Lot Jumlah saham yang diminta.

Bid Price Harga perlembar saham yang diminta.
Offer Price Harga perlembar saham yang ditawarkan.

Offer Lot Jumlah saham yang ditawarkan.

Silahkan ketik kode saham 
pada kolom Stock.
Masukan harga  pada kolom 
Price dan jumlah yang akan 
dibeli pada kolom Lot.
Klik Send.

Kolom Amount akan 
menampilkan jumlah yang 
harus dibayarkan pada transak-
si beli , atau jumlah yang akan 
diterima pada transaksi jual.

Kolom Last merupakan infor-
masi harga transaksi terakhir 
yang done.

Kolom Share(s) merupakan 
informasi jumlah lembar 
saham.

Kolom Limit pada form buy 
jumlah maksimal transaksi.

Kolom Balance pada form sell.
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Amend & Withdraw

Amend adalah menu yang digunakan untuk merubah harga dan merubah jumlah Lot yang akan 
dibeli.

Silahkan ke menu “Transaction” lalu 
pilih form Amend untuk mengubah 
harga pada kolom Price atau jumlah 
Lot pada kolom Lot yang akan dibeli.
Klik Send, maka akan muncul          
Confirmation Box, jika nasabah sudah 
yakin dengan perubahan harga, nasa-
bah dapat meng-klik Amend.

B/S keterangan transaksi yang dilakukan 
Buy/Sell.

Withdraw adalah menu yang digunakan untuk membatalkan order.

Silahkan ke menu “Transaction” lalu pilih form 
Withdraw untuk membatalkan Order.
Klik Send, maka akan muncul Confirmation 
Box, Jika nasabah sudah yakin untuk membatal-
kan order, nasabah dapat meng-klik Withdraw.

Stocks menginformasikan mengenai 
kode saham.
Price kolom untuk mengubah harga.
Lot kolom untuk mengubah jumlah.
Amount merupakan jumlah yang harus 
dibayarkan.

Limit merupakan jumlah maksimal 
transaksi.
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IDXOrdID adalah nomor order.
Expire adalah masa berlaku order.
B/S keterangan transaksi yang dilakukan Buy/Sell.
Find tombol  yang digunakan untuk mencari order 
yang akan di Withdraw.

Stocks menginformasikan mengenai kode saham.
Price adalah informasi harga saham.
Lot adalah jumlah saham.
Amount merupakan jumlah yang harus dibayar-
kan.
Ord Status : status order di bursa.
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Menampilkan informasi pergerakan harga 
saham dalam bentuk grafik dengan kurun 
waktu kurang lebih 7 tahun terakhir.           
Nasabah juga dapat melihat chart dengan           
beberapa jenis, seperti Bars, Candles, 
Hollow Candles dan lainnya. Nasabah juga 
dapat membandingkan saham dengan 
Historical Chart, dengan meng-klik        
simbol         . 

Maka akan muncul text box gambar seperti 
gambar disamping ini.
Compare berfungsi membandingkan satu 
saham dengan saham yang lain dimana 
Chart saham-saham tersebut akan muncul 
dalam panel yang sama.

Chart

Historical Chart

Intraday Chart merupakan grafik           
pergerakan harga saham dalam satu hari. 
Masukkan kode saham yang diinginkan, lalu 
tekan Enter. Nasabah juga dapat melihat 
chart dengan beberapa jenis, seperti Bars, 
Candles, Hollow Candles dan lainnya. Sama 
seperti fitur yang ada pada Historical Chart, 
nasabah juga dapat membandingkan saham 
dengan meng-klik simbol         .

Intraday Chart
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Nasabah dapat melihat kondisi pasar secara 
keseluruhan dengan menggunakan        
Heatmap. Saham-saham yang ditampilkan, 
dikelompokkan berdasarkan sektor. Warna 
area saham menunjukkan perubahan harga 
pada hari itu dan luas kurva saham dapat 
dibandingkan berdasarkan Market Cap, 
Volume, Value, atau Frequency.

Client ID: Kode Nasabah.
Cash Move: Jumlah pergerakan dana (hasil jual/deposit 
dana) di hari bursa berjalan.
Cash Balance: Jumlah dana yang tersedia di Rekening 
Dana Nasabah.
Balance: Jumlah dana setelah dikurangi atau ditambah 
tranksaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan pada 
hari bursa berjalan.
AR Buy/AP Sell: Jumlah transaksi pembelian atau penjualan 
yang sudah Done yang dilakukan pada hari bursa berjalan.
Open Buy/Open Sell: Jumlah transaksi pembelian atau 
penjualan yang belum Done.
Market Value: Total nilai saham saat ini (Harga saham saat 
ini dikali dengan Jumlah saham dalam lembar).
Equity: Jumlah dana setelah melakukan transaksi pembelian 
atau penjualan ditambah dengan total nilai saham saat ini.
Tradelimit: Batas atas nilai transaksi pembelian yang dapat 
dilakukan nasabah.

Portfolio

Heatmap

Halaman ini untuk melihat saham-saham dan jumlah uang yang dimiliki nasabah.
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