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 הבורסה לניירות ערך

 ב"סוכן החכם" מדריך ליצירת התראה

 מדריך שמציג כיצד ליצור התראה בסוכן חכם. ךלפני

 : ראשוןשלב  –יצירת התראה  .1

 ה"אתר מאילהיכנס ל ךעלי 

  עליך העליונה של המסך. בפינה השמאלית עליך ללחוץ על הקישור "סוכן חכם" הנמצא 

 .""כניסה למערכתבמסך  ךשללהתחבר לסוכן על ידי הקלדת שם המשתמש והסיסמה 

  ."כניסה"על כפתור  עליך ללחוץלאחר הזנת שם המשתמש והסיסמה 
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 שלב שני:  –יצירת התראה  .2

 הגדרת התראות"  - הראשונהאפשרות על הללחוץ  ךעלי .תפריט הסוכן החכם מתקבל"

 נמצאת מתחת לכותרת "סוכן חכם".ה

 

 
 

 של המסך, מתחת לכותרת  נמצא בחלקו הימני העליוןעליך ללחוץ על "צור התראה", ה

  ."ההתראות שלי"
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 : שלישישלב  –יצירת התראה  .3

 .התראותהיצירת מסך  נפתחבשלב זה 

 לבחור מקור התראות מתוך , ו, הנמצא במרכז המסךההתראות""מקור -לבחור ב עליך

 : חברות, קרנות או בורסה.תחת הכותרת "בחירת מקור התראות" הממוקמים הכפתורים

 מרשימה"או  "קבוצות"לבחור  עליך". 

  לסמן ב ךעליכעת-V  לקבל דיווחים  ברצונך שעבורומקור ההתראה  לצדאת כל הריבועים

 .בפינה השמאלית התחתונה נמצאהללחוץ על כפתור "הבא" . לאחר מכן, עליך במייל
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 שלב רביעי:  –יצירת התראה  .4

  לבחור קבוצות או רשימה )אירועים ספציפיים(. ךעלי "אירועים בחירת"במסך 

  ב ךעבור םהרלוונטיילסמן את כל האירועים  עליךלאחר מכן-V  "וללחוץ על כפתור "הבא

 בצד שמאל של המסך.מצא הנ
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 שלב חמישי:  –יצירת התראה  .5

 או להישאר עם ברירת המחדללבחור שם להתראה עליך ,. 

 ולבחור ב"שלח את כל ההודעות" או  - לקבל את כל ההודעות ךהאם ברצונ להחליטך עלי

 "שלח רק הודעות מתפרצות". - רק הודעות מתפרצותלקבל 

 ישנה אפשרות גם לקבל לבחור בתדירות ההתראות. ניתן לבחור בין "זמן אמת"  עליך(

ישלחו במרוכז למייל(  08:00וכל ההודעות שיתקבלו לאחר מכן עד  20:00בזמן אמת עד 

 לבין "ריכוז יומי".

  לבחור בין מצב "מופעל" או "כבוי" עליךלהפעלה או כיבוי של ההתראות. 

 על כפתור "סיום" עליך ללחוץ. 
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 שלב שישי:  –יצירת התראה  .6

 ניתן לעבור על כל התראה ולבצע פעולות שונות. "שמורותהתראות "במסך 

  לבחור ב"התראות שמורות". עליךבתפריט בצד ימין 

 ניתן לבחור בין ארבעה סמלים לכל התראה שהגדרתם:

 מקור התראה ואירועים שנבחר.משמש  -" צפייהאייקון "

העונים יווחים ד עצירה זמנית של שליחתלמשמש  -  "הקפאת התראהאייקון "

 .והפעלה מחדש בלחיצה נוספת, להתראה זו

 .עריכת התראהלמשמש  - אייקון "עריכה" 

 .מחיקת התראהלמשמש  - אייקון "מחיקה" 

 שלב שביעי:  –יצירת התראה  .7

  בו ניתן לערוך את  ,המסך הבא ךבפני נפתח"עריכה" )עיפרון(  בלחיצה על האייקון

 הבחירות השונות שביצעת.
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 שלב ראשון: –הסרה/הוספה של חברות להתראה קיימת בסוכן החכם  .8

  הנמצא בפינה השמאלית ללחוץ על כפתור "סוכן חכם"  , עליךלאתר מאיהלאחר הכניסה

 .העליונה של המסך

 
 

 לבחור ב"הגדרת התראות"  ךלאחר כניסה למנוי, באמצעות דואר אלקטרוני וסיסמה, עלי

 ".סוכן חכם"מתוך תפריט 
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 עליך בכדי לערוך התראה קיימת  .כל התראה מוגדרת ישנם ארבעה אייקונים לצד

 .להקליק על אייקון בצורת עיפרון

 להסיר/להוסיף  עליךמסך לעריכת ההתראה, בכדי להסיר/להוסיף חברה  מתקבלעת כ

 .סימון ליד שם החברה

 

 


