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اضافه شدن لینک راهنمای صدور و ابطال اینترنتی در صفحه اول پرتال:

به جهت د ستر سی سریع سرمایهگذاران ب ه راهنمای صدور و ابطال اینترنتی ،لینک این راهنما در صفحه اول پرتال قرار گرفته ا ست .جهت
آپلود فایل مربوطه میتوانید در نرم افزارصندوق ،از طریق منوی "پرتال>> تنظیمات صفحات پرتال" ،اقدام به آپلود فایل مد نظر نمایید.

 -2اضافه شدن "گزارشات مدیر اجرا" به پرتال صندوق (مختص صندوق های نیکوکاری):
جهت آپلود فابل گزارش از طریق منوی "مدیریت صندوق>> گزارشات مدیر اجرا" ،اقدام به آپلود گزارشات در تارنما نمایید.

 -3پیاده سازی کامل ثبتهای حسابداری و محاسبات مربوط به اوراق تبعی:
مطابق با بخشنننامه شننمار  12030040با موضننو "رویه ثبت حسننابداری اوراق ایتیار فروش تب ی" در نسننخه جدید نرم افزار ثبتهای
حسابداری ،محاسبات نرخ موثر ،قیمت اعمال ت دیلی ،ارزشیابی و  ...بصورت اتوماتیک انجام میگردد.
ازین پس جهت مشاهد لیست اوراق تب ی به منوی "اوراق مشتقه>> گزارش اوراق ایتیار تب ی" مراج ه فرمایید.

با کلیک بر روی نام هر اوراق ،کاردکس آن که حاوی اطالعات تکمیلی میباشد ،قابل مشاهد است

در سررسید این اوراق ،از طریق منوی مدیریت ایتیار م امله میتوانید نسبت به تسویه این اوراق اقدام فرمایید.

الزم به توضیح است اوراق اختیار تبعی که قبل از بارگزاری نسخه جدید نرم افزار خریداری شدهاند کماکان مانند گذشته در
کاردکس سهام بور سی یا فرابور سی باقی میمانند ومحا سبات مربوط به نرخ موثر و قیمت اعمال تعدیلی و  ...م شمول این
اوراق نخواهند بود و صرفا برای اوراق تبعی که ازین پس خریداری میگردند کاربرد خواهد داشت.
 -4جداسازی تنظیمات صدور و ابطال اینترنتی برای صدور از طریق فیش ،صدور آنی از طریق درگاه و ابطال:
در نسخه جدید شما قادر یواهید بود تنظیمات ایتصاصی برای هر نو دریواست ایجاد نمایید.

از جمله تنظیمات جدید ،میتوان به انتخاب نام ش به در زمان ثبت دریواست ابطال (بصورت آپشنال) اشار نمود.
 -5امکان ارائه دسترسی به حذف درخواستهای اینترنتی توسط سرمایهگذار در پرتال:
با ایجاد چنین د ستر سی در منوی تنظیمات صدور و ابطال اینترنتی ،سرمایهگذاران قادر به حذف دریوا ستهای یود تحت شرایط یاص
زیر یواهند بود:
-

دریواست های صدور که از طریق ثبت فیش باشند صرفا تا پایان روز تقویمی ثبت دریواست ،در صورتی که توسط مدیر تایید نشد باشند،
قابل حذف هستند.

-

دریوا ستهای صدور که از طریق ثبت فیش با شند صرفا در ساعات مجاز ثبت دریوا ست تنظیم شد  ،در صورتی که تو سط مدیر تایید
نشد باشند ،قابل حذف هستند.

-

دریواستهای ابطال اینترنتی صرفا تا پایان روز تقویمی ثبت دریواست ،در صورتی که توسط مدیر تایید نشد باشند ،قابل حذف هستند.

-

دریواستهای صدور از طریق واریز آنی (درگا بانک) قابل حذف نیستند.

-

دریواستهایی که توسط مدیر ثبت یا مدیر صندوق ثبت یا ویرایش شد باشند نیز قابل حذف توسط سرمایهگذار نیستند.

 -6اضافه شدن اطالعات کارمزد سهم کارگزار در لیست م امالت

 -7اعمال حد نصاب ت دیل قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان  10درصد
 -8بهبود سرعت دانلود فایلهای xml
 -9رفع بریی باگ

