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Which order type to 

use: Limit, Market, Stop 

or Stop Limit? 

Het doel van deze 

gebruikershandleiding is om u te 

assisteren bij het ontdekken van 

de mogelijkheden van de WHS 

Futures-software. 

Aarzel niet om contact op te 

nemen met de helpdesk in geval 

van vragen. 
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Beschikbare Contracten 

  
 

 

AEX  NL AEX Index 

 

CBOE  US Vix 

 

CME  US Euro FX & Currencies (ook Mini en Micro),  Commodities (Gold,  

   Phy. Crude Oil, Natural Gas, Rice, Wheat etc.), US Index (Mini S&P, 

   Mini NSDQ, Dow Jones), US Bonds (2Y TN, 5Y TN, Tbond etc.) … 

 

CME (ex-eCBOT) US Mini Gold, Mini Silver 

 

ENXT Paris  F  CAC40, Commodities (Corn, Wheat…) 

 

ICE   US Commodities (Brent, Sugar …), Mini Russell 

 

IDEM   IT FTSE MIB 

 

Liffe  UK  FTSE, Commodities (Sugar, Coffee, …), UK Bonds 

 

Eurex  D Index (Dax, EuroStoxx 50, SMI…), Bonds (Bund, Bobl, FOAT…) 

Futures Markets Country Contracts available 

WHS Futures biedt toegang tot vele verschillende Futures Markten en Contracten: 
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Installatie en opstarten 

Stap 1: Installatie 

Stap 2: Instellingen 

Configuratie 

Stap 3: Login  

Controleer, voordat u login klikt, of de Host knop 

groen is.  Dit is een indicatie dat de server 

verbinding correct functioneert. 
 

 

 

Op onze cliënten-website > WHS Futures > Installeren 

 

NB: Indien u Windows 7, 8 of Vista gebruikt, dient u het programma als 

administrator uit te voeren.  De Gebruikers Account Controle moet 

uitgeschakeld worden voordat de software geïnstalleerd wordt. 

Vul uw gebruikersnaam en paswoord in en klik  

op Login om het programma te starten. 
  

Voordat u de eerste keer inlogt, is het nodig in 

de Settings de Trade Settings te veranderen 

naar Default Settings. 
 

 

 

Klik hier om 

uw paswoord 

te veranderen. 
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Schermconfiguratie 

Om één of meerdere nieuwe vensters te openen 

klik op ‘New’.   

Met ‘Tile Vertical’ en ‘Tile Horizontal’ kan de lay-

out automatisch aangepast worden. 

 

Minimaliseer of herstel de door u 

ingestelde windows middels de knop 

'Restore All' 

Functies van het hoofdscherm van WHS Futures  

- Selecteren van vensters/windows 

- Configuratie van de lay-out en functies 

- Uitloggen en afsluiten van het programma 

Klik Exit om u uit te loggen en de 

lay-out op te slaan. 

Gebruik de knop 'Settings' om 

uw scherm, geluidsnotificaties,  

handels- en andere parameters 

te personaliseren. 
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Een typische instelling van het platform 

Completed orders  

Current  orders 

Open positions 
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Hot Quotes Scherm en Order Boek 

BUY 

Take = koop aan laatkoers 

(7347,5) = market order 

Bid = koop aan biedkoers 

(7346,5) 

SELL 

Hit = verkoop aan de biedkoers 

(7346,5) = marktorder 

Ask = verkoop aan de laatkoers 

(7347,5)  

order order 
Het Hot Quotes scherm geeft de mogelijkheid om:  

- koersen real-time te volgen 

- Het orderboek van ieder futures contract te bekijken 

 (dubbelklik een contract) 

- Het reflectorscherm te lanceren 

‘A’: om letter-

formaat te 

veranderen 

1 Line –  

2 Lines: 

bekijk de 

koersen op 

1 of 2 lijnen 

Rechts klik om 

de layout te 

wijzigen 

Lots : geeft het aantal 

lots aan dat u handelt.  

Dit aantal wordt dan 

automatisch ingevuld 

wanneer u op trade klikt. 

‘Pull All’: om alle open orders te annuleren. 

‘Pull’:  om één order te annuleren op een specifiek 

contract (klik eerst  het contract om te selecteren). 

Reflector is het beste scherrm om 

futures te verhandelen (zie pag. 08). 

‘+ Add’: klik hier om de markt en het contract te selecteren.  

Een dubbele klik op het contract om die toe te voegen aan 

uw lijst 

 

‘- Remove’: klik hier om het contract uit uw lijst te 

verwijderen. 

 

‘Up’ and ‘Down’: hier klikken om uw order in de lijst te 

wijzigen 

 

NB:  De belangrijkste futures contracten zitten standaard in 

uw platform.  In totaal verhandelen we 750+ verschillende 

electronische contracten. 

Indien u een contract niet kunt vinden, stuurt ons dan een 

email en we voegen het toe aan uw keuzelijst. 
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Trade Ticket 

Verschillende manieren om een order te plaatsen met Futures: 

- Het trade ticket duurt langer dan andere meer directe 

manieren; 

- Aanbevolen voor onervaren traders. 

Zijn alle order Parameters 

juist ingevoerd? 

 

Klik ‘YES’ en het order 

staat in de markt. 

Verander het 

aantal lots 

(contracten) 

Real-time 

bied- en 

laatkoers en 

laatste trade 

Venster sluiten na 

orderingave 

Ticket venster sluiten 

Parameters van het contract: 

Exchange = markt 

Commodity = contract 

Contract date = expiratie maand 

Lots = aantal contracten 

Open = (ver)koop om positie te 

openen 

Buy = (ver)koop om positie te 

sluiten 

Verander het orderticket in een 

verkoop (sell) order 

Klik op 

 

In dit vak geeft u het ordertype 

aan.  De verschillende 

ordertypes staan op p. 17.  

 

Raadpleeg Stop&Limiet orders 

op het platform op de 

klantenpagina van onze 

website, om de verschillende 

orders per markt/cotract te 

leren kennen 

Nooit 

"Close" 

selecteren 

Om een order te lanceren 

dat niet direct naar de markt 

gaat.  In het status scherm 

kan de order, ten gepaste 

tijde, met één klik in de markt 

plaatsen. 
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Het laat toe om:  

- een Limiet/Stop order te plaatsen of te annuleren; 

- uw actieve orders te bekijken. 

Reflector 

W= working order.  

 

U kunt ook gelijktijdig uw positie inkaderen 

met 2 orders: een limiet en een stop order 

 

Deze trader heeft momenteel een positie 

van 4 Long op de CAC40.  

De trader wenst nog een contract te kopen 

aan een stop van 3474. 

 

Klik met links op w1 om deze order te 

annuleren. 

Klik met rechts op w1 om de stop te 

veranderen. 

Netto positie op dit contract.  

De trader heeft een long positie van 6. 

Ga naar een prijs van uw keuze in het 

orderboek. 

Snel orders annuleren: 

BIDS = annuleer alle kooporders 

ALL = annuleer alle orders 

OFFERS = annuleer alle verkooporders 

Reflectorscher, professionele weergave van het orderboek Klik op 

Klik hier om het zijpaneel te openen dat de 

vorige transacties weergeeft 

Laatkoers: prijs waaraan de verkopers 

willen verkopen.  Er worden in totaal 91 

loten aan deze prijs aangeboden. 

Automatisch centreren  

Biedkoers: Prijs waaraan de kopers willen 

kopen.  Er worden in totaal 11 loten aan 

deze prijs gevraagd  

Om het orderboek op lagere 

prijzen te bekijken 

Om Bid/Offer opnieuw te centreren 

Winst of verlies op de open en afgesloten 

posities uitgedrukt in GBP 
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STOP and LIMIET ORDER middels de Reflector 

order 

order 

order 

Ingeven of aanpassen 

van het aantal lots 

LIMIET VERKOOPorder 

 

Linksklik in de offer kolom (dit zijn 

de verkopers) naast de koers 

waaraan u wilt verkopen (3473.5) 

 

STOP VERKOOPorder 

 

Rechtsklik in de offerkolom (dit zijn 

de verkopers) naast de koers 

waaraan u uw stop wilt plaatsen 

(3468.0) 

 

LET OP!  Deze methode is alleen 

mogelijk in de markten die stop 

orders toelaten op hun servers, 

bijvoorbeeld EUREX 

 

 

 

LIMIET KOOPorder 

 

Linksklik in de bid kolom (dit zijn de 

kopers) naast de koers waaraan u wilt 

kopen (3467.5) 

STOP KOOPorder 

 

Rechtsklik in de bid kolom (dit zijn de 

kopers) naast de koers waaraan u uw 

stop wilt plaatsen (3472.5) 

 

LET OP!  Deze methode is alleen 

mogelijk in de markten die stop orders 

toelaten op hun servers, bijvoorbeeld 

EUREX 

Als standaard  zal de Reflector een koers 

(Hold Prices) of een order (Hold Orders) 

vasthouden zelfs wanneer het orderboek 

beweegt. Ontvink deze optie(s) indien u ze 

niet wilt gebruiken.  

order 
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Reflector - Bracket orders – STOP orders 

Hier kunt u uw Stop 

instellen dat ook als 

een Trailing Stop 

ingesteld kan 

worden. 

Om een Stop in te 

stellen dient u ‘Stop’ 

aan te vinken en 

daarna  het aantal 

ticks aan te geven 

waaraan het order 

uitgevoerd zal 

worden (‘STEPS 

VALUE’).  

De  Reflector geeft u de 

mogelijkheid om een Bracket 

Order in te geven om uw posities 

te beveiligen. Selecteer  ‘Set 

Protection Level’ om deze 

beveiligingsorders in te stellen. 

Om een Trailing Stop in te 

stellen vinkt u ‘Tr.Stop’ aan 

LET OP: Het  

‘Protection Enabled’ 

vakje moet 

aangevinkt zijn zodat 

het order actief is.  

 

 

Kies een ‘Step Value’ 

waarde om te bepalen 

aan welke afstand het 

stoporder de markt 

volgt.  

 

Daarna, geef een 

Frequency’ waarde om 

te bepalen hoeveel ticks 

de prijs moet  varieren 

tot de trailing stop 

veranderd. 

Bijv.: Steps = 1 

  Frequency = 2 

De koers zal 2 ticks 

moeten veranderen van 

het instappunt  alvorens 

de trailing stop met 1 

tick volgt. 

 

 

1 

2 

NB: Een trailing stop is een ‘dynamische' stop die de markt prijs volgt 

De Widen / Tighten knoppen zijn er om 

het niveau van al uw bracket orders te 

veranderen (stop, trailing stop, +1 

profit, +2 profit, +3 profit). 

‘Widen’ zal al uw orders met 1 tick 

vergroten. ‘Tighten’ zal dit met 1 tick 

verminderen. 

3 
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Reflector - Bracket orders – LIMIET orders 

Geef een waarde aan in 

‘Steps (Ticks)’ box om de 

afstand  vast te leggen 

vanaf de filled price waar de 

beschermende order 

geplaats dient te worden 

Geef een waarde aan in 

de‘Quantity’ box om het aantal 

lots per beschermende order 

vast te leggen. 

 

 

 

Om uw limit order in 

te stellen, vinkt u het 

hokje +1 profit aan. 

U kunt tot 3 

veiligheidslevels 

nemen(+1 profit, +2 

profit en +3 profit)  
De ‘Pull & Flatten’* 

knop geeft u de 

mogelijkheid om alle 

open orders te 

annuleren en alle open 

posities te sluiten. 

LET OP: Het 

hokje ‘Protection 

Enabled’ moet 

aangevinkt 

worden zodat het 

order zich 

activeerd.  

 

 

 

 
De ‘Reverse’* knop 

geeft u de mogelijkheid 

om alle open orders te 

annuleren en om een 

bestaande positie om te 

keren. 

De bescherm orders 

zijn zichtbaar in het 

reflector tussen 

haakjes (W 10). 

 

Wanneer een ‘profit’ 

order wordt 

uitgevoerd zullen de 

volgende limit orders  

geactiveerd worden 

en de hoeveelheden 

voor de stop orders 

zullen aangepast 

worden aan de 

grootte van de positie. 

 

*De ‘Pull & Flatten’ en ‘Reverse’ knoppen zijn als standaard 

gedeactiveerd. U kunt deze activeren in de ‘Settings’- 

‘Reflector’ dat zich in het blauwe startvenster bevindt. Page 12 



Order Status scherm 

 

Activeer een inactieve order 

dat wacht. Zie ‘Create 

Inactive’ in het orderticket 

venster. 

Werkende Orders 

In dit gedeelte is het mogelijk 

om nog niet uitgevoerde 

orders te Wijzigen: 

-Klik op ‘Price’ of ‘Lots’, of  

-Klik op ‘Amend’ 

 

Het is mogelijk om te 

Annuleren door op het rode 

kruisje te klikken. 

 

Uitgevoerde, geannuleerde 

of geweigerde orders 

Klik op ‘Deactivate’ om  een 

lopende order op te 

schorten : het blijft in het 

orderboek maar wordt 

teruggetrokken uit de markt. 

Annuleer alle werkende orders 

Orders waarvan de limiet 

nabij is 

Klik op een uitgevoerde order 

en klik daarna op  ‘Detail’ om 

een gedetailleerde  

beschrijving van het order te 

krijgen. 

Met rechtermuisklik in het 

witte gedeelte kunt u de 

weergegeven kolommen 

selecteren en aanpassen 

aan de breedte van het 

venster en de inhoud.  

Status van de orders: 

F: Filled = Uitgevoerd 

C: Cancelled = Geannuleerd 

R: Rejected = Verworpen 

BC: Cancelled rejected = 

Geannuleerd Verworpen 

Geeft u de mogelijkheid om 

alle orders die dezelfde dag 

zijn geplaatst te bewaren. 

W = Working Order 

 

 

Filter de orders aan de 

hand van door u gewenste 

criteria. 

Geeft u de mogelijkheid om 

uw orders in een Excell 

document te bewaren 

Order Status Scherm: 

- Geeft uw open orders weer 

- Geeft uw uitgevoerde orders weer 

- Open orders kunnen naar eigen criteria ingedeeld 

worden 
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Aanpassen van een order 

Het platform geeft de mogelijkheid om de 

orders in real-time te wijzigen zonder deze 

te moeten annuleren.  

Selecteer de order in het ‘Working’ venster, 

deze zal in blauw aangegeven worden. 

Daarna,  pas het toe d.m.v. een van de 2 

volgende methodes: 

Methode 1: Klik op het aantal lots of de 

prijs om een menu te tonen waar u 

vervolgens het aantal lots of de prijs kunt 

aanpassen. Deze methode maakt het 

mogelijk om meteen een stop of limit aan te 

passen waneer de markt in uw richting 

gaat. 

Methode 2: klik op ‘Amend’ en wijzig hier 

het aantal lots of de prijs in het Trade 

Ticket venster dat verschijnt. 

 

Opmerking: Om het bevestigingsvenster 

voor wijzigingen te deactiveren kunt u de 

instructies op pagina  22 volgen. 
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Positiescherm 

Het totale 

winst/verlies in GBP 

Dit bedrag omvat alle 

open en gesloten 

posities. 

Klik op een contract 

in de bovenstaande 

lijst om alle in een 

dag uitgevoerde 

orders weer te geven  

van dat contract. 

De open posities zijn 

ingedeeld  per markt 

en per contract. 

Open P&L: 

Winst/verlies in de 

valuta van het contract 

op de posities die in 

real time worden 

geopend. 

 

Cum P&L: 

Winst/verlies in de 

valuta van het contract 

op de posities die 

tijdens de dag worden 

afgesloten. 

NB: In welke valuta wordt de totale winst (verlies) aangegeven? 

De futures kunnen in EUR, USD, GBP, CHF, etc. gehandeld worden  

Winst/verlies voor iedere positie is aangeduid in de valuta van het 

futures contract.  

Nochtans worden de totale saldo’s in GBP weergegeven, los van het 

valuta van het contract. 

Totale winsten en 

verliezen in GBP 

(gele lijn) 

Rechtsklik in de witte ruimte om de kolommen te 

kiezen en ze aan te passen aan de breedte van 

het venster 

Average prices 

of positions 

Last quoted 

price in real 

time 

- Alle open posities 

- Winst en verlies 

- Koopkracht 

Het positiescherm geeft details over: 
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Samenvatting: 5 manieren om een order te plaatsen 

ALLE order types. 

Dubbelklik op de contractcel van 

het gewenste contract 

1 klik op "Hit" plaatst een Limiet order 

VERKOOP aan de biedprijs. 

1 klik op "Take" plaatst een limiet 

order KOOP aan de vraagrprijs. 

Klik op Bid of Ask en selecteer 

de waarde van de limiet in het 

menu dat zich ontvouwt. 

Limiet- en stoporders 

Dynamische marktweergave 

‘Hot quotes’:  

1 klik op BidVol plaatst een verkooporder aan de marktprijs 

1 klik op OfferVol plaats een kooporder aan de marktprijs 

De snelste manier om een order te plaatsen 

order 

order 

order order 

order 

1 - ‘Trade’ scherm 

2 - ‘Hot quotes’ scherm 

5 - ‘Hot quotes’ screen 3 - ‘Reflector’ screen 

4 - ‘Hot quotes’ + orderboek 

NB: orderconfirmatieticket utischakelen? 

Settings > Trading; 

Haal het haakje weg bij "Show Trade 
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Welk ordertype: Limiet, Markt, Stop or Stop Limiet? 

1.  buy limit 

2.  buy market 

3.  buy stop 

4.  buy stop limit 

4.  sell stop limit 

3. sell stop 

2.  sell market 

1.  sell limit 

1. Limit: Men wil niet meer betalen dan de limit. 

Men hoopt op een kleine daling om in positie te 

gaan. 

2. Markt: Uitvoering van een kooporder aan de 

vraagprijs (‘Ask’). Om snel de markt in te gaan.  

3. Stop: Zodra de markt uw stop raakt, wordt 

een marktorder verzonden. U bent zeker dat uw 

order uitgevoerd zal worden maar de prijs is 

niet gegarandeerd. Om aan een eventuele 

opwaartse rally deel te nemen. 

4. Limit stop: Zodra de markt uw stop raakt , 

wordt een limit order verzonden. U bent zeker 

dat u niet meer zult betalen dan uw limit, maar 

niet gegarandeerd dat u uitgevoerd zult worden. 

Om aan een eventuele rally deel te nemen. 

 

1. Limit: Men wil niet lager verkopen dan de 

limit.   

2. Markt: Uitvoering van uw verkoop order 

aan de  biedprijs (‘Bid’). Om snel de markt uit 

te gaan. 

3. Stop: Zodra de markt uw stop raakt wordt 

een marktorder verzonden. U bent zeker dat 

uw order uitgevoerd zal worden zonder zeker 

te zijn van de prijs. Dit is een ‘Stop loss’ 

4. Stop limiet: Zodra de markt uw stop raakt, 

wordt een limietorder verzonden. U bent 

zeker dat u niet lager  dan uw limiet wordt 

uitgevoerd, zonder er zeker van te zijn of uw 

order uitgevoerd zal worden.  

1. Limit: Men wilt niet lager verkopen dan de 

limit. Men hoopt op een kleine stijging om in te 

stappen. 

2. Markt: Uitvoering van uw verkoop order aan 

de  biedprijs (‘Bid’). Om snel de markt in te gaan. 

3. Stop: Zodra de markt uw stop raakt wordt een 

marktorder verzonden. U bent zeker dat uw order 

uitgevoerd zal worden zonder zeker te zijn van 

de prijs. 

4. Limit stop: Zodra de markt uw stop raakt, 

wordt een limitorder verzonden. U bent zeker dat 

u niet lager  dan uw limiet wordt uitgevoerd, 

zonder er zeker van te zijn of uw order 

uitgevoerd zal worden. Om aan een eventuele 

rally deel te nemen. 

1. Limit: Men wil niet meer betalen dan de limit.  

2. Markt: Uitvoering van een kooporder aan de 

vraagprijs (‘Ask’). Om snel de markt uit te gaan. 

3. Stop: Zodra de markt uw stop raakt, wordt 

een marktorder verzonden. U bent zeker dat uw 

order uitgevoerd zal worden maar de prijs is niet 

gegarandeerd. Dit is een ‘stop loss’ ter 

bescherming. 

4. Limit stop: Zodra de markt uw stop raakt of 

hoger, wordt een limitorder verzonden. U bent 

zeker dat u niet meer zult betalen als uw limit, 

zonder ervan zeker te zijn dat de order 

uitgevoerd zal worden. 

Openen van een long positie 

Sluiten van een long positie 

Openen van een short positie 

Sluiten van een short positie 

Market entry 

limit 

stop 

limit 

stop 

4.  sell stop limit 

3. sell stop 

2.  sell market 

1.  sell limit 

Market entry 

limit 

stop 

limit 

stop 

1.  buy limit 

2.  buy market 

3.  buy stop 

4.  buy stop limit 
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Andere Order Types en Order Status 

• Order Types : 

o Limit:  Een maximale prijsofferte voor een koop, of een minimale prijsofferte bij een verkoop. 

o Stop:  Wanneer de koers de stop raakt, wordt een marktorder verzonden. Geef de stop aan in ‘StopPrice’. 

o Stop Limit:  Wanneer de koers de stop raakt, wordt een limitorder verzonden. Geef de stop aan in ‘StopPrice’ en de limit in ‘LimitPrice’.  

 Voorbeeld: Buy Stop 900 Limit 902, Sell Stop 3000 Limit 2995  

 NB: U wordt geadviseerd dit ordertype enkel te gebruiken om een positie te openen. 

o Market:   Een koop aan de ask of een verkoop aan de bid. 

 

• Orders zijn standaard Day Orders. Indien u orders met een andere validiteitsperiode wenst in te stellen, kunt u één van de volgende opties instellen: 

- GTC: Good Till Cancelled – geldig tot annulatie. 

- GTD: Good Till Date – geldig tot annulatie. 

 

• Order Status:  

AP (Amend Pending), CP (Cancel Pending), H (Held), I (Inactive), PF (Part Filled), Q (Queued), S (Sent), UF (Unconfirmed Filled), UPF (Unconfirmed Part 

Filled), W (Working), BC (Balance Cancelled), CI (Cancelled Inactive), R (Rejected), C (Cancelled), EC (External Cancelled), CH (Cancelled Help), F (Filled) 

 

• NB:     - Niet ieder order type is beschikbaar op iedere beurs.  

             - De ordertypes gevolgd door « ! » zijn SyOMS orders (Synthetic Order Managment System). Deze zijn op de Pats server ondergebracht en zijn niet zichtbaar 

voor traders op de markt. 

 

• Risk disclaimer:  

-  SYOMS orders worden op risico van de cliënt geplaatst.  WH Selfinvest kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de consequenties die resulteren uit 

het gebruik van SyOMS orders. 

-  GTC and GTD SyOMS orders moeten NIET gebruikt worden. 

-  In geval van een Halted Session moeten day order handmatig geannuleerd worden.  Plaats nooit een SyOMS order tijdens een halted session. 
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Configuratie van een standaard order type 

Klik op  ‘SETTINGS’ om de parameters van uw 

WHS Futures platform in te stellen. 

In ‘Contract’, klikt u op ‘Order Type’. Kies een contract en 

controleer welke order mogelijkheden er zijn.  

 

Op de DAX future zijn er dus meerdere ordertypes mogelijk. 

 

Een andere zeer eenvoudige manier om de verschillende 

orders te ontdekken is om de contracten in de Trade Ticket 

te selecteren. (zie pag. 8) 

Creëert een 

geluidsalarm voor 

ieder contract 

Voer de transactiekosten in 

zodat het resultaat in het 

‘Positions’ scherm daar mee 

rekening houdt. 
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Reports scherm 

Kies de dag waarvoor u 

een volledig rapport van 

de uitgevoerde 

transacties.  

 

U kunt deze rapporten 

opslaan of uitprinten. 

 

Wij raden u dringend aan 

deze dagelijkse rapporten 

te behouden. 

 

 

. 

 

 

FILLS 

1 = uitgevoerde 

order 

0 = niet 

uitgevoerde order 

Aantal gekochte 

lots = 1 

Aantal verkochte 

lots = 0 

Netto positie over de gehele dag = 0 

Het  ‘REPORTS’ scherm recapituleert de transacties van de 

laatste dagen die door uw trading platform uitgevoerd werden. 

 

Iedere ochtend moet de nauwkeurigheid van uw posities ten 

opzichte van die van uw rapport gecontroleerd worden. 

 

Ter aanvulling ontvangt u iedere ochtend een 

rekeninguittreksel per e-mail 
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Exporteren van een lay-out 

Op de lokale harde schijf C: gaat u naar 

Program Files\WHSFutures_MQ. 

 

Selecteer de bestanden die beginnen met uw 

rekeningnummer and kopieer deze naar een 

andere locatie op uw computer.   

 

Wanneer u een nieuwe versie WHS Futures 

installeert kunt u de gekopieerde bestanden in de 

map WHSFutures_MQ plaatsen en uw 

gepersonaliseerde lay-out zal direct geladen 

worden.   
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Overige 

One-click trading 

Klik op ‘Settings’ en vervolgens  op ‘Trading’. Ontvink het hokje ‘Show Trade Confirm’ om het 

bevestigingsvenstertje te laten verdwijnen na een order te verturen (Adding), te wijzigen 

(Amending), te annuleren (Pulling) of het annuleren van alle orders (Pull All).  

Opslaan van de schermconfiguratie 

Als u meerdere vensters opent, moeten u dezelfde future contracten in ieder venster in het  ‘Hot 

Quotes’ selectie nemen. Hiermee kunnen de posities niet verschillen van scherm tot scherm. 

Eens dat u de configuratie van het beelscherm heeft afgerond, kunt u deze opslaan door met de 

rechtermuisknop op de gele ‘Default desktop’ strook te klikken. Kies ‘New desktop’. Klik met 

rechtermuisknop op ‘New desktop’ en kies ‘Rename new desktop’. U kunt ook de naam van uw 

configuratie zelf kiezen. 

Benodigde bandbreedte 

Zonder een futures contract in het ‘Hot Quotes’ scherm te selecteren, vereist het platform 12K. 

Elk aanvullend contract in het ‘Hot Quotes’ scherm vereist een extra 4K. Het is daarom sterk 

geadviseerd om zich maximaal tot 6 contracten te beperken, anders dreigen de noteringen in 

real time vertraagd te worden. 

Minimale systeemvereisten 

Processor: 1.5GHz or equivalent. Pentium  4 or equivalent.  

Hard disk: 50Mb free space  

RAM: 512Mb  

Operating system: Windows XP or superior  

Java version 1.6 
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