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1.

Login
Ao acessar o HB (TradeSystem) é solicitado o usuário e senha do cliente/assessor.

Os campos na tela de login são obrigatórios

Caso o operador digite o usuário e/ou senha errada, o sistema irá alertar.

2. Primeiro Acesso – Tour pelas funcionalidades
Ao realizar o primeiro acesso o sistema apresenta uma mensagem solicitando que seja realizado o tour pelas funcionalidades do novo
homebroker. Caso não deseje visualizar no momento poderá obter pela opção “Pular Tour”.
Ao clicar em iniciar Tour o sistema irá direcionar o usuário aos principais módulos do TS (Trade System)

Para avançar para a próxima etapa clique na opção “Próximo”, e caso seja necessário retroagir será possível clicando na opção “Anterior”.

Ao finalizar o Tour pelas funcionalidades será exibido uma mensagem de conclusão. O mesmo poderá ser consultado a qualquer
momento no menu principal.

3. Módulo TS
Ao acessar o TS visualizamos a área de trabalho que poderá ser configurada conforme a preferência do usuário.

Por padrão, a área de trabalho é composta pelos seguintes itens: Lista de papéis, Pedra e Gráfico de papéis.
1. Lista de papéis:

2. Pedra

3. Gráfico de Papéis

Para configurar a área de trabalho da forma desejada ao clicar sobre o topo das janelas, é possível maximizar, fechar e mover os
elementos na tela.

O módulo TS poderá ser configurado de acordo com as preferências do usuário.

Após finalizar as mudanças desejadas, no menu lateral direito clique no atalho Workspace > Padrão e selecione a opção “Salvar”.

Ao salvar no próximo acesso ao TS a área de trabalho estará configurada conforme a customização realizada pelo usuário. Caso seja
necessário voltar ao formato original o usuário poderá ir em Workspace > Padrão e selecionar a opção “Resetar”.

4. Atalhos
A partir dos atalhos é possível abrir novas janelas como: Resumo Financeiro, Livro de 50 melhores ofertas,Painel de Cotações,
Gráficos de Papéis, Posição Intraday, Análise Técnica para compor a sua área de trabalho.

No atalho de 50 melhores ofertas será aberto uma janela em que permitirá a seleção do papel para analisar.

No atalho Painel de Cotações será aberto uma janela em que permitirá visualizar os ativos a serem negociados em bolsa.

É possível criar uma nova lista de papéis ao selecionar Índice > Adicionar nova lista.

Informe o nome da nova lista e finalize clicando no botão verde.

Para adicionar os papéis na lista criada clique no ícone do lápis localizado no topo da janela para adicionar o papel.

Após incluir os papéis selecionados aparecerão no grid.

Para editar as colunas que aparecem na janela da lista de papéis clique no ícone de configurações.

Será aberto o modal para selecionar quais as colunas desejas para serem apresentadas no grid.

Após clicar em “Salvar” a janela já será atualizada com as alterações realizadas.

No atalho Gráfico de papéis será aberto uma janela em que permitirá visualizar o gráfico do papel selecionado.

Arrastando o mouse sobre o gráfico é possível dar zoom na parte desejada.

Posicionando o mouse em cima das barras do gráfico é possível obter informações sobre o papel naquele período.

No atalho Análise Técnica será aberto uma janela em que permitirá visualizar através de gráficos em tempo real os papéis desejados.
Possui ferramentas para auxiliar na tomada de decisão para um bom investimento.

No atalho Meus Alertas será aberto uma janela em que permitirá visualizar todos os alertas de preço que foram criados.

No atalho Pedra será aberto uma janela em que permitirá visualizar as informações do papel selecionado.

No candle horizontal, é possível acompanhar online o preço atual do papel comparando com a preço mínimo, médio e máximo do dia.
Clicando no "Intraday", é possivel alterar o período de análise dos preços.

5. Módulo AT
O Módulo AT disponibilizado no menu superior permite acessar o componente de análise técnica, permitindo que seja possível
acompanhar a oscilação do papel em tempo real. Além de contar com diversas ferramentas para auxiliar na tomada de decisão para um
bom investimento.

6. Módulo Live Orders
O Módulo live orders pode ser acessado no menu superior simbolizado pelo ícone do “raio”. Nesta tela poderá consultar todas as ordens
enviadas para a bolsa.

7. Módulo Financeiro
O Módulo Financeiro disponibilizado no menu superior permite acessar a custódia, resumo financeiro, rentabilidade e realizar os
resgastes desejados.
7.1 Rentabilidade: Permitirá visualizar as informações do Patrimônio Total, Rentabilidade 30 dias, Caixa Disponível.

Através das opções de filtro permitirá o cliente visualizar a rentabilidade da sua carteira comparada ao CDI e IBOV.

A composição da carteira do cliente também estará disponível em tela, demonstrando a porcentagem (%) de aplicação em cada
segmento, assim como a sua rentabilidade financeira no período de 1 ano.

A parte dos Meus Ativos demonstrará a rentabilidade de cada ativo/título em custódia, assim como o saldo R$ de cada um deles.

Observação: A tela de rentabilidade segue a cotizada, na qual fica sempre com data de D-2.
7.2 Custódia: O menu permitirá que o cliente visualize a sua posição na corretora em D0 e também será possível realizar vendas dos
ativos através desta tela.
A tela possuí submenus que permite o cliente filtrar os seus ativos em custódia por segmento (Todos, Bovespa, Fundos, Renda Fixa,
BTC, Futuros).

7.3 Extrato: A Opção Extrato permitirá visualizar todas as movimentações realizadas para o período que desejar.

7.4 Notas: Todas as notas de corretagem (Negociações de Bolsa) estarão disponíveis no menu Notas, na qual permitirá o cliente realizar
o download para olhar os detalhes da corretagem.

7.5 Resumo Financeiro: A tela de resumo financeiro demonstrará a projeção do saldo do cliente até D+2, assim como todos os valores
pendentes de crédito e débito que possam estar para liquidar nos próximos dias.

A tela também conta com a parte de transferências e permitirá o cliente realizar transferência interna e externa.

è Transferência Interna: Permitirá movimentar o saldo entre as contas do cliente na corretora.
è Transferência Externa: Permitirá realizar a TED para o banco cadastrado previamente na corretora.

A parte de Informe de Rendimentos permitirá o cliente a filtrar e gerar os arquivos para a declaração de imposto.

7.6 Proventos: A tela de proventos demonstrará a projeção dos pagamentos que o cliente tem a receber (Dividendos, JCP, Rendimento,
etc.).

7.7 Dúvidas?: A tela conta com o botão Dúvidas? do lado direito trazendo informações de como depositar o dinheiro na corretora e
com as perguntas mais frequentes.

8. Aplicação - Fundos
Para realizar aplicações de Fundos será necessário acessar o Homebroker > Produtos > Fundos de Investimento aonde permitirá
visualizar a prateleira com os produtos disponíveis para aplicação. Os mesmos serão separados por subcategorias (RENDA FIXA,
AÇÕES, MOEDAS, FIP, INVESTIMENTO EXTERIOR e MULTIMERCADO) e demonstrará as informações de fundo (Grau de risco, Público
Alvo, Aplicação Inicial, Taxa de Administração, Liquidação Resgate e Horário Limite).

Ao clicar no botão “Comprar” será aberta a boleta para preencher as informações do envio da operação.

Observação: Após o envio será enviado a mensagem de confirmação da operação.

9. Lâmina de Fundos
Ao acessar a lista de fundos disponíveis no HB e realizar o duplo clique no nome do fundo, será aberto a lâmina de fundos
contemplando todo o histórico de rentabilidade.

A tela também permite visualizar as características do fundo, assim como os documentos (Termo de Adesão, Prospecto, etc.)

10. Aplicação – Renda Fixa
Para realizar aplicações de Renda Fixa será necessário acessar o Homebroker > Produtos > Renda Fixa aonde permitirá visualizar a
prateleira com os produtos disponíveis para aplicação. Os mesmos serão separados por subcategorias (LCA, CDB, LCI,
DEBENTURE,CRA,COE e CRI) e demonstrará as informações de cada título (Rentabilidade, Pazo, Vencimento e Aplicação Inicial).

Ao clicar no botão “Comprar” será aberta a boleta para preencher as informações do envio da operação.

Observação: Após o envio será enviado a mensagem de confirmação da operação.

11.

Aplicação – Renda Variável

Para realizar aplicações de Renda Variável no menu superior haverá o botão Comprar e Vender.

Ao clicar nas opções habilitará a boleta para que seja parametrizado a operação.

Para as ordens de renda variável o cliente poderá parametrizar o Papel, Quantidade, Preço, Validade e o Tipo (Limitada, Start/Stop).

Para venda também será possível parametrizar as mesmas informações.

12. Resgate – Fundos
Para realizar resgates de Fundos deverá acessar o Homebroker > Financeiro > Custódia e os resgates permitidos estarão
com os botões “Resgatar” disponíveis.

Ao clicar em “Resgatar” será aberta a boleta para preenchimento das informações de envio da solicitação.

Observação: Após o envio será enviado a mensagem de confirmação da operação.

13.

Resgate – Renda Fixa

Para realizar resgates de Renda Fixa deverá acessar o Homebroker > Financeiro > Custódia e os resgates permitidos
estarão com os botões “Resgatar” disponíveis.

Ao clicar em “Resgatar” será aberta a boleta para preenchimento das informações de envio da solicitação.

Observação: Após o envio será enviado a mensagem de confirmação da operação.

