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Pulpit

Widok „Pulpit” jest pierwszym wyświetlanym ekranem, po
wyborze kontekstu klienta i wejściu do iPKO dealer.
W nagłówku znajduje się nazwa firmy, w kontekście której
znajduje się użytkownik.

Menu główne aplikacji iPKO dealer składa się z czterech
zakładek:

• Pulpit – ekran główny prezentujący sekcje: Wykresów i
par walutowych, nowych transakcji, powiadomień oraz
wiadomości ekonomicznych. Dostęp do edycji wykresów
oraz możliwość edycji par walutowych. Oraz zawierania
transakcje FX bezpośrednio z ekranu prezentowanych
kursów walutowych, wykresu lub poprzez kliknięcie w
ikonę Nowa transakcja.

• Historia – zawierającą historię transakcji oraz historię
zleceń warunkowych

• Profil – prezentujący informacje o kliencie, pozwalający
na ustawienie domyślnych warunków transakcji oraz
ustawienie preferowanych rachunków.

• Więcej – ekran z listą linków do pozostałych
funkcjonalności iPKO dealera. Szybki dostęp do
transakcji walutowych w tym zleceń warunkowych,
negocjacji kursów dla przelewów walutowych i alertów,
a także lokat negocjowanych. W sekcji Pomoc znajdują
się instrukcje oraz regulaminy produktów
obsługiwanych w ramach iPKO dealer – Kantor dla firm.
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Przeglądanie 
wykresów

oraz
edycja 

ulubionych 
par 

walutowych.

Zawieranie 
transakcji FX
po wybraniu 

wykresu 
waluty.

Zawieranie 
transakcji FX.
Uruchomienie 

procesu w 
nowej 

formatce 
transakcyjnej.

Wyjście z iPKO dealer i powrót do 
iPKO biznes / IKO.

Zawieranie 
transakcji FX

po kliknięciu w 
kurs.
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Moje 
powiadomienia

Lista transakcji, 
operacji oraz 
informacji od 

Banku, 
dotyczących 
Twojej Firmy.

Podgląd 
szczegółów 

informacji lub 
czynności 

związanych z 
danym 

komunikatem.

Sekcja „Moje powiadomienia” prezentuje 
posegregowane komunikaty występujące w dniu 
dzisiejszym oraz poprzednim i następnym dniu 

roboczym.
Komunikaty dotyczą: informacji od Banku, zawartych 

transakcji, zleceń warunkowych, przelewów 
oczekujących na ustalenie kursu, alertów oraz lokat 

negocjowanych. 
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Podgląd 
szczegółów 
wybranej 
informacji.

Sekcja „informacje ekonomiczne” pozwala przeglądać 
aktualne informacje ekonomiczne dostarczane przez 

zewnętrzna agencję informacyjną. 
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Edytuj Swoje 
pary walutowe.

.

Ustawienie 
kursów walut 

dla widoku 
„Moje pary 
walutowe”.

Maksymalnie 
możesz 

obserwować 
osiem par 

walut.

„x” usuwa parę
z ulubionych.

„+” dodaje 
parę

walutową.

„
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Zobacz 
wykresy 

szczegółowe.
.

Wybierz parę 
walutową.

Wskaż stronę 
rynku.

Wskaż zakres 
prezentacji 
wykresu.

Wykres 
interaktywny. 

Kliknij aby 
uzyskać więcej 

szczegółów. 

Możliwość 
wykonania 

nowej 
transakcji FX. 

Po 
przewinięciu 

na dół ekranu 
dodatkowo: 

zlecenie 
warunkowe 

lub alert.

„
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Historia

Zakładka Historia udostępnia użytkownikowi wgląd we
wszystkie transakcje walutowe oraz zlecenia
warunkowe/ordery zlecone w kontekście aktualnie
wybranego klienta.

Kliknięcie w wybraną transakcję lub zlecenie
warunkowe/order spowoduje otwarcie ekranu
dotyczącego jego szczegółów.

Filtrowanie transakcji:

• Transakcje. Domyślnie prezentowane są transakcje FX
(wymiana waluty) z ustawionym filtrem prezentującym
wszystkie transakcje walutowe.

• Zlecenia warunkowe. Domyślnie prezentowane są
aktywne zlecenia warunkowe użytkownika.
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Wybór 
szczegółowych 

opcji 
segregowania
i filtrowania.

Podgląd 
dodatkowych 
informacji lub 

czynności 
związanych z 

daną transakcją 
- kliknij.

Wybór 
prezentacji 
historii dla 

transakcji lub 
lub zleceń  

warunkowych.
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Profil

Sekcja „Profil” zapewnia użytkownikowi podgląd
do danych firmy, w kontekście której korzysta z
iPKO dealer – Kantor dla firm oraz pozwala
ustawiać:

• rachunki domyślne do rozliczeń transakcji,

• kontrolę zawierania podwójnych transakcji,

• zgodę na zawierania transakcji bez pokrycia,

• ustawienia danych wejściowych dla ekranu
transakcji walutowych oraz lokat
negocjowanych.
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Informowanie 
użytkownika o 

zidentyfikowaniu 
wykonania 

podwójnej (takiej 
samej) transakcji 

walutowej.

Wykonywanie 
transakcji bez 

pełnego 
pokrycia 

środków na 
rachunku.

Sekcja podglądu 
danych Firmy.

Ustawienia 
danych 

wejściowych 
dla ekranu 
transakcji 

walutowych 
oraz lokat.

12



Ustawienia 
domyślnych 

rachunków dla 
rozliczeń 
transakcji 

walutowych.

Aktualizacja 
rachunku 

domyślnego 
następuje po 

kilku minutach 
od zmiany.
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Więcej

Zakładka „Więcej” zapewnia użytkownikowi
możliwość przejścia do procesu zakładania
nowych transakcji.

Wszystkie typy transakcji oferowane w ramach
iPKO dealer – Kantor dla firm, podzielone są na
sekcje:

• Sekcja Transakcje obejmuje: Transakcje FX,
transakcje FX Forward, zlecenia warunkowe,
ustalenie kursu przelewu.

• Sekcja alerty obejmuje: założenie nowego alertu,
moje alerty – podgląd aktywnych alertów.

• Sekcja Lokaty negocjowane obejmuje: nowa
lokata negocjowana, moje lokaty negocjowane –
podgląd założonych lokat.

• Sekcja Pomoc, zawiera instrukcje
i regulaminy produktów oferowanych w ramach
aplikacji iPKO dealer – Kantor dla Firm oraz
Wykaz Dealerów.
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Natychmiasto
wa transakcja 

wymiany 
walut z 

rozliczeniem 
na bliskie daty 

(dziś, juro, 
SPOT). 

Terminowa 
transakcja 
wymiany 
walut FX 

Forward - na 
datę 

rozliczenia 
dalszą niż 

SPOT.

Ustawienie 
powiadomień, o 
osiągnieciu przez 

wybraną parę 
walutową 

oczekiwanego 
kursu.

Ustalenie kursu 
dla przelewu 

wchodzącego/ 
przychodzącego.

Zlecenia 
warunkowe / 

ordery dla 
transakcji FX. 
Dostępne trzy 
typy zleceń: 

Limit, 
Stop Market, 
Trailing Stop.
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Założenie 
lokaty 

negocjowanej.

Przegląd listy 
lokat

Dokumentacja 
dotycząca 

użytkowania 
iPKO Dealer –

Kantor dla 
firm.
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Transakcje walutowe, zlecenia 
warunkowe, alerty i lokaty 
negocjowane.

Jak zawrzeć transakcję:

• FX SPOT

• FX Forward

• Zlecenie warunkowe / order

• Ustalenie kursu przelewu. 

Pozwala na ustalenie kursu wymiany waluty
pod zarejestrowany przelew wychodzący /
przychodzący.

• Alert

• Lokata negocjowana.

W niektórych przypadkach przed otrzymaniem
kwotowania, transakcja może zostać przekazana do
dealera walutowego. W takim przypadku na panelu
kwotowania pojawi się odpowiednia informacja,
a kwotowanie zostanie zwrócone po ustaleniu kursu
przez dealera walutowego.
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Natychmiastowa transakcja wymiany walut.
FX SPOT 

Wybierz stronę 
rynku.

Ustaw waluty
Transakcji. 
Domyślne 

ustawienia w 
sekcji „Profil”. 

Wybierz datę 
rozliczenia, 

domyślnie TOD.

Wprowadź 
kwotę 

transakcji.

Wybierz 
rachunki 

rozliczenia. 
Domyślne 

ustawienia w 
sekcji „Profil”.

Przejście do 
okna 

kwotowania
i zawarcia 
transakcji.
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Ekran kwotowania / zawarcia transakcji.

Ekran 
zawierający 
szczegóły 
transakcji 

kwotowanej.

Dla każdego 
typu produktu 
ekran zawiera 

szczegóły 
adekwatne dla 
danego typu 

produktu.

Prezentowany 
przykład dla 
transakcji FX. 

Uwaga. 
Transakcja 

zostanie 
zawarta po 
kliknięciu 
Potwierdź

Licznik czasu do 
zaakceptowania 

kwotowania. 
Brak 

potwierdzenia 
pozwala na 
ponowienie 
kwotowania.
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Ekran potwierdzenia zawarcia transakcji. 

Podsumowanie 
zawartej 

transakcji

Podgląd  
szczegółów 

zawartej 
transakcji.

Dla każdego 
typu produktu 
ekran zawiera 

szczegóły 
adekwatne dla 
danego typu 

produktu.

Powrót do 
poprzedniego 

ekranu.

Możliwość 
wykonania 

kolejnej 
transakcji tego 
samego typu.
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Terminowa transakcja wymiany walut 
FX Forward (Rozliczenie brutto i netto)

Wybierz stronę 
rynku.

Ustaw waluty
Transakcji. 
Domyślne 

ustawienia w 
sekcji „Profil”.

Wybierz datę 
rozliczenia, 
domyślnie 
SPOT+1.

Wprowadź 
kwotę 

transakcji.

Wybierz 
rachunki do 
rozliczenia. 

Wybierz typ 
zabezpieczenia 

transakcji.
Dla Depozytu 
wymagany 
rachunek.

Wybierz rodzaj 
transakcji 

brutto / netto.

Przejście do 
ekranu 

kwotowania 
i zawarcia 
transakcji.
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Zlecenie Warunkowe / Order. (Krok 1 z 2)

Wybierz stronę 
rynku.

Ustaw waluty
„Zlecenia 

warunkowego”. 

Data rozliczenia:
w tym samym dniu,
+ 1 dzień roboczy,

+2 dni robocze

Wprowadź 
kwotę 

transakcji.

Wybierz rachunki 
rozliczenia 
transakcji.

Określ interesujący 
Cię poziom kursu 

lub punkty dla 
Trailing Stop

Limit,
Stop Market,
Trailing Stop.
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Zlecenie Warunkowe / Order (Krok 2 z 2)

Określ do kiedy 
Zlecenie będzie 

ważne.

Po wypełnieniu 
wszystkich pól 
złóż Zlecenie.

O statusie 
zlecenia 

poinformujemy 
Cię SMS po 

podaniu nr tel. 
lub 

komunikatem 
PUSH 

bezpośrednio w 
aplikacji.
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Ustal kurs przelewu

Przejście do 
ekranu 

kwotowania 
i zawarcia 
transakcji.

Sekcja „Ustal kurs przelewu”  pozwala na ustalenie  
kursu wymiany waluty pod przelew 

wychodzący/przychodzący. 
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Alert 

Wybierz stronę 
rynku.

Ustaw 
interesujące Cię 

waluty.

Określ 
interesujący 
Cię poziom 

kursu.

Wprowadź 
kwotę 

transakcji.

Podaj nr tel. na 
który 

przyślemy 
powiadomienie 

SMS / lub 
poinformujemy 

Cię 
komunikatem 

Push
bezpośrednio 
w aplikacji.

Termin ważności 
Alertu.

Zatwierdź 
ustawienie 

Alertu.

Historia Alertów w Sekcji „Więcej”:
Alerty  Moje alerty walutowe
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Lokata Negocjowana

Ustaw walutę
lokaty. 

Domyślne 
ustawienia w 
sekcji „Profil”. 

Wybierz datę 
rozpoczęcia i 
zakończenia, 

domyślnie D+1.

Wprowadź 
kwotę lokaty.

Wybierz 
rachunek do 
rozliczenia.

Przejście do 
ekranu 

kwotowania i 
zawarcia lub 
anulowania 

lokaty.

Historia Lokat w Sekcji „Więcej”:
Lokaty negocjowane  Moje lokaty negocjowane
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