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Dostęp do informacji giełdowych

 Obecnie – podgląd wszystkich rynków
 Po wdrożeniu systemu X-Stream i SAPRI - podgląd rynków,
na których działa Członek Giełdy
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Typy dostępów - dwa systemy

CONDICO/SAPRI
Makler

X-Stream Trading
Trader – widzi tylko
własne zlecenia i
transakcje

Firmmanager – widzi
zlecenia i transakcje
swoje i innych maklerów
danego CG
Obserwator

Obserwator

Dostęp techniczny (API)

Dostęp techniczny
(API)
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System X-Stream Trading – nowe typy dostępów
 Trader – użytkownik o tym statusie może: widzieć, edytować, zawieszać
i anulować tylko własne zlecenia. Nie ma podglądu zleceń i transakcji
dokonywanych przez innych użytkowników w ramach tej samej firmy.

 Firmmanager - użytkownik o tym statusie może widzieć, edytować,
zawieszać i anulować wszystkie zlecenia złożone w ramach firmy. Poza
swoimi posiada także wgląd do raportów transakcji zawartych przez
innych użytkowników.

 Obserwator – użytkownik o tym statusie ma podgląd ekranów rynków,
do których jest dopuszczony Członek Giełdy, bez możliwości składania
zleceń.

 Tzw. dostęp techniczny – dostęp poprzez API systemu X-Stream

Konfiguracja dostępów w SAPRI pozostaje bez zmian (analogicznie do
Condico).
4

Condico/SAPRI
 Makler - użytkownik o tym statusie może widzieć, edytować, zawieszać
i anulować wszystkie zlecenia złożone w ramach firmy. Poza swoimi widzi
również zlecenia złożone przez innych użytkowników.

 Obserwator - użytkownik o tym statusie ma podgląd ekranów rynku, bez
możliwości składania zleceń.

5

Zmiany w Szczegółowych zasadach dostępu do
systemów informatycznych giełdy
 Aktualizacja dokumentacji – nowe formularze wniosku o dostęp do
systemu notującego
 Konieczność wskazania nowych typów uprawnień dla użytkowników
(maklerów) w systemie notującym X-Stream
 Usprawnienie sposobu dostarczania danych dostępowych (loginu
i hasła):
 Szybsze dostarczenie danych (e-mail, sms)
 Konieczność podania adresów e-mail oraz telefonów komórkowych
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Loginy i hasła – przejście do nowych systemów
notujących
 Import aktywnych loginów z Condico Trade do X-Stream
 Zebranie wniosków od CG dotyczących typów dostępu w X-Stream
dla użytkowników (maklerów)
 Wygenerowanie haseł do X-Stream i przekazanie użytkownikom
 Użytkownicy – zmiana hasła przy pierwszym logowaniu
 Ważność hasła - bez zmian – 90 dni
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Loginy i hasła – zasady nadawania haseł do
systemu notującego X-Stream
 Przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła na własne, które
musi spełniać następujące wymagania:
 zawiera co najmniej 8 znaków oraz nie więcej niż 30 znaków,
 nie może być takie samo jak login,
 zawiera przynajmniej 3 z 4 następujących elementów:
 Małą literę,
 Wielką literę,
 Cyfrę
 Znak specjalny

 Nie może być takie samo jak 10 haseł poprzednio ustanowionych przez
danego Użytkownika.

 Z wyłączeniem dostępu technicznego, zmiana hasła jest wymagana co 90
dni.

 Hasło wpisane błędnie więcej niż 3 razy, spowoduje zablokowanie dostępu
do systemu.
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Harmonogram przygotowania - dane Członków
Giełdy
 Wprowadzenie nowego wzoru wniosku
 Zebranie informacji dotyczących typów dostępu Trader/Firmmanager
 Import danych z Condico do X-Stream
 Wysłanie danych dostępowych (loginów i haseł) do X-Stream Członkom
Giełdy (na 1 tydzień przed uruchomieniem systemu)
 Członkowie Giełdy – pierwsze logowanie
 Uruchomienie X-Stream
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Dziękuję za uwagę
Kontakt
E-mail: bcg@tge.pl
Telefon: 22 341 99 66

