
Mynet Finans Uygulaması 

Kullanım Kılavuzu



Mynet Finans Mobil 

Mynet Finans Mobil, mobil cihazlarda finansal gündemi takip edebilmeniz
için özel olarak geliştirilmiş, içerik ve kullanım anlamında tümüyle ücretsiz
olarak sunulan bir uygulamadır. 
Mynet Finans Mobil ile IMKB Düzey1 verilerini eşanlı takip edebilirsiniz. 
IMKB Düzey1+ derinlikli verileri için lisans satın alabilirsiniz. 
İMKB, VOB, Parite, D.BorsaEnd., Serbest Piyasa, Tahvil, Eurobond, Vadeli
piyasalar, MB kurları, Libor, Emtia verilerini takip edebilirsiniz.



Sayfam Modülü

Sayfam modülü, kullanıcıların takip etmek istediği sembolleri, ekleyip
izleyebildiği bir modüldür. 
Ana sayfadaki ilk modül olmasının yanında istenilen sembolün üstüne
gelip tıklandığında, grafik, sembol detayı ve ilişkili haberler
görüntülenebilmektedir. 
Üst kısımda alarmlar ve lisans butonu (sağ üstte) bulunmaktadır. 
Alarmlar butonunda kayıtlı alarm listeleri görüntülenmektedir. Lisans
butonuna basıldığında, kullanılan lisans tipi ile ilgili bilgiler
görülebilmektedir. 



Sayfam Modülü Düzenleme

Sol üst kısımda bulunan düzenle butonuna basılarak istenilen semboller
eklenip çıkarılabilmekte ve yerleri değiştirilebilmektedir.
Üstteki Arama kutusu yardımıyla ulaşmak istediğiniz sembole ait verilere 
hızla ulaşabilir, sayfam alanına ekleme yapabilirsiniz.



Sembol Detay Sayfası

Sayfam veya piyasalar sayfasından seçmiş olduğunuz sembollerin üzerine
geldiğinizde grafik, sembol detayı ve ilişkili haberler
görüntülenebilmektedir. 
Sembollere sol üstte tarafta bulunan, alarm butonu ile fiyat ve haber
alarmı tanımlanabilmektedir. 



Grafik Verileri

Grafik yatay çevrildiğinde tam ekran olarak
gösterilmektedir.
Yatay ekranda sembol grafiğinde periyot değişimi için
alt kısımda bulunan bardaki butonlara dokunmak
gerekmektedir. 



Alarm Modülü

Alarm modülü ile sembollerin üzerindeyken alarm butonuna basılarak, haber
alarmı ve fiyat alarmı eklenebilirmektedir. 
Eklenen haber alarmı sembolle ilişkili bir haber geldiğinde uygulama kapalı
dahi olsa, cihaz internete bağlı ise ekranda uyarı mesajı gösterilmesini
sağlamaktadır. 
Fiyat alarmı eklendiği durumda sembolle ile ilgili fiyat kuralı gerçekleştiğinde, 
aynı şekilde bir uyarı mesajı gösterilmektedir.



Hatırlatıcı Modülü

Hatırlatıcı modülü ile fiyat kontrolü yapılmak istenen sembolde gerekli
tanım yapılması durumunda uygulama kapalı dahi olsa cihaz internete bağlı
ise belirtilen kural gerçekleştiği anda ekranda bir uyarı mesajı
gösterilmektedir.



Alarm ve Hatırlatıcı Listesi

Alarmlar modülünde, sembol üzerindeyken tanımlanan alarmların listesi
görüntülenmektedir. 
Kullanıcı seçtiği alarm tanımlarını bu ekrandan silebilmektedir.



Düzey 1+ Derinlik Lisansı Modülü

Uygulamayı ilk kez yükleyen kullanıcılar, Sınırlı Düzey 1 datasını
görmektedir.
Kayıt /giriş sayfasında formu bir kez doldurarak kayıt olan veya mevcut
Mynet üyelik bilgileriyle giriş yapan tüm kullanıcılar Düzey 1 datasını
görebilmektedirler.
Düzey1+ derinlikli IMKB datalarına erişebilmek için lisans alınması 
gerekmektedir.



Kullanıcı Giriş Sayfası

IMKB kuralları gereği Düzey 1 anlık verileri takip etmek için kayıt yapılması 
zorunludur.
Kullanıcı giriş sayfası alanından giriş yaparak yada üyeliğiniz yoksa kayıt 
olarak Düzey 1 verilerine ulaşabilirsiniz.
Düzey1+ derinlikli IMKB verilerine ulaşabilmek içinde lisans satın almadan 
önce giriş yapmanız gerekmektedir



Fatura Bilgileri Alanı

Düzey 1+ derinlikli IMKB lisansı satın almadan önce fatura bilgilerinizi 
girmelisiniz.
Değiştir ve güncelle butonları yardımıyla adresinizi dilediğiniz zaman 
güncelleyebilirsiniz.
Fatura bilgilerinizi güncelledikten sonra «Lisans Al» butonuna tıklayarak 
Düzey1+ satın alma ekranına ulaşabilirsiniz.



Düzey 1+ lisans Satış Alanı

Lisans satın alma ekranından dilediğiniz süreli Düzey1+ lisansını satın 
alabilirsiniz.
Satın alma işlemini tamamlamak için Apple Id nizi ve hesabınıza tanımlı olan 
kredi kartınızı kullanırsınız.
Tamamen güvenli olarak yaptığınız satın alma işlemi sonucunda lisansınız 
anında aktive edilir ve Sembol detay sayfası altındaki Düzey1+ butonu 
yardımıyla derinlik ve kademe bilgilerini takip etmeye başlarsınız.



Piyasalar Modülü

Piyasalar modülünde IMKB, VOB, Pariteler, Dünya Borsa Endeksleri, Serbest
Piyasa, Tahvil, Eurobond, Vadeli Piyasalar, Libor, Emtia, Merkez Bankası
Kurları, verileri izlenebilmektedir. 



Piyasalar Modülü Detayı

Piyasalar sayfasında bir market seçildiği zaman, market içerisindeki
semboller ile ilgili bilgilerin bulunduğu listeleme sayfası gösterilmektedir. 
Bilgiler gösterilirken lisans kısıtlaması göz önünde bulundurularak, anlık
veya gecikmeli olarak sunulmaktadır. 



Haberler Modülü

Haberler modülü, kullanıcıların, son dakika haberleri, Şirket Haberlerini, 
Piyasa Yorumlarını, Dow Jones Haberlerini, Döviz Haberlerini, Kıymetli Metal 
Haberlerini, Emtia Haberlerini, Enerji Haberlerini, Metal Haberlerini
gruplanmış şekilde takip edebildiği bir modüldür. 



Haber Modülü Detayı

Haberler modülündeki herhangi bir kategori içerisine girilerek, 
görüntülenmek istenen haberin üstüne basıldığında ilgili haberin
detayları görüntülenmektedir. Sağ üst kısımda bulunan alana tıklayarak
haberlerde arama yapılabilmektedir. 



Ekonomik Takvim Modülü

Ekonomik Takvim ile, tüm dünyada günün finansal etkinliklerine
ulaşabilirsiniz. Etkinlikler açıklandığı anda gerçekleşen alanı
güncellenmektedir. Ayrıca daha önceki veriler ve beklenen değerler bu
ekranda takip edilebilmektedir. 
Sağ kısımda bulunan info (i) butonuna basarak etkinlik ile ilgili açıklama
yazısına ulaşılabilmektedir.



Destek Hattı:

Mynet Finans uygulamasının teknolojik altyapısı ve müşteri hizmetleri 
Foreks tarafından sağlanmaktadır

Tel: +90 212 367 47 00
E-posta: mobil@foreks.com
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