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WHSProStation iPad app 

Aan de slag met de WHSProStation iPad app 

Neem uw WHSProStation mee 

naar waar u maar wenst. 

 

Grafieken is full-screen, 

posities, orders en alarms in 

een oogwenk. 

 

Meer dan 30 verschillende 

indicators en tekentools 

beschikbaar. 

 

Ontdek wat de WHSProstation 

iPad app u te bieden heeft in 

volgende gids. 
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1 

Volg de markten in 

real time tick per 

tick. BUY en SELL 

knoppen om zonder 

tijdverlies te 

kunnen handelen. 

Quote Details tonen 

overzichtelijk alle 

bijkomende 

informatie over het 

door u gekozen 

contract. 

Het chart window is 

in verschillende 

aggregaties 

beschikbaar en 3 

grafiektypes zijn 

voor handen. 

Indicatoren en 

tekentools zijn zo 

toegevoegd. 
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Om het  

Quote 

Details 

venster uit 

te breiden 

klik op: 
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Browse tussen de 

verschillende 

koersenborden. 

Overzicht 
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Browse tussen de Quote 

Details, Account 

information en LiveNews. 

Overzicht 
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Klik op de add-

knop, maak een 

search en selecteer 

vervolgens de 

gewenste 

contracten voor uw 

koersenbord. 
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Kies de gewenste 

indicatoren en voeg 

ze toe. 
Bepaal het 

grafiektype. 

Kies het 

symbool van 

uw grafiek. 

Om het 

grafiekve

nster uit 

te 

breiden 

druk op: 
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Charts 

Browse tussen de 

verschillende grafiek 

aggregaties. 
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Analyseer de markten 

met behulp van de 

aangeboden tools. 
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Browse between Quote 

Details, Account 

information and 

LiveNews. 
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