Το EUROTRUST Desktop Trader είναι µία διαδικτυακή εφαρµογή η οποία
προσφέρει ποικίλα τεχνικά χαρακτηριστικά στους χρήστες και αποτελεί ιδανικό
εργαλείο για επενδυτές οι οποίοι κάνουν εξειδικευµένη και συχνή χρήση σύγχρονων
µεθόδων ανάλυσης.
Η εφαρµογή βασίζεται σε τεχνολογία Java και είναι δυνατή η εκτέλεσή της από
οποιοδήποτε σύγχρονο υπολογιστή που υποστηρίζει Java έκδοσης 1.7.55 και πάνω.
Η είσοδό σας στην εφαρµογή EUROTRUST Desktop Trader πραγµατοποιείτε
αποκλειστικά από τον ιστότοπο της εταιρίας www.eurotrustsec.gr . Μπορείτε να
συνδεθείτε απευθείας στην συγκεκριµένη εφαρµογή από τα µενού ‘’ONLINE
TRADING’’ ή ‘’ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ’’ επιλέγοντας ΕΙΣΟ∆Ο στην αντίστοιχη
εφαρµογή.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
•
•

Για λόγους συμβατότητας της τεχνολογίας Java με τους πιο γνωστούς browser,
προτείνεται η σύνδεση από Browser Mozilla ή Internet Explorer .
Σε περίπτωση που κατά την είσοδο σας στο site της εταιρίας εμφανιστεί το παρακάτω
μήνυμα, θα πρέπει να κάνετε κλικ πάνω του και στη συνέχεια να επιλέξετε ‘’Allow and
Remember’’.

Εναλλακτικά από τη γραμμή εργαλείων μπορείτε να κάνετε κλικ στη κόκκινη σήμανση
και να επιλέξετε ‘’Να επιτρέπεται για πάντα’’.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Java
•

Σε περίπτωση που στον υπολογιστή σας δεν υπάρχει κάποια έκδοση Java, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε εγκατάσταση με τους εξής δύο τρόπους
1. είτε μέσω της ιστοσελίδας https://www.java.com/en/download/

2. είτε επιλέγοντας ‘’ΕΙΣΟΔΟΣ’’ στην εφαρμογή EUROTRUST Desktop Trader από το
site της εταιρίας

Αυτόματα θα προταθεί η λήψη και εγκατάσταση Java.
Επιλέγοντας Install στην παρακάτω εικόνα θα ξεκινήσει η διαδικασία.

Εάν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα επιλέξτε Remind Me Later

Στη συνέχεια της εγκατάστασης θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα και θα
επιλέξετε ΟΚ

Η είσοδος στην εφαρμογή Desktop Trader μέσα από περιβάλλον Java
ολοκληρώνεται επιλέγοντας Run στο παρακάτω μήνυμα.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
•

Ορισμένοι Browser (π.χ. Mozilla) ζητάνε επιβεβαίωση για χρήση Java από
συγκεκριμένους ιστοτόπους, καθώς και ειδικές εξαιρέσεις ασφαλείας σε ιστοτόπους
που επιχειρούν εγκατάσταση πρόσθετων.
Η διαδικασία για την επιβεβαίωση χρήσης Java από ασφαλή ιστότοπο είναι η
παρακάτω:
i) Στο παρακάτω μήνυμα επιλέγετε Να επιτρέπεται για πάντα

ii)

Από Mozilla ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα, εισάγουμε στις εξαιρέσεις το
URL: eurotrustsec.gr
Βήματα: Options – Ασφάλεια – Εξαιρέσεις

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
•

Η σύνδεση στην εφαρμογή πραγματοποιείτε με την εισαγωγή των προσωπικών σας
κωδικών που έχετε λάβει από την εταιρία (Username & Password), στα αντίστοιχα
πεδία όπως εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα. Από την ίδια εικόνα μπορείτε να
επιλέξετε και τη Γλώσσα στο πεδίο Language.

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

•

η ΕUROTRUST δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ.
τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους
αποκαλύπτετε σε κανέναν,

•

να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δοθεί εντός 2 ημερών, σε
περίπτωση μη αλλαγής ουδεμία ευθύνη φέρουμε,

•

να επιλέγετε σύνθετους κωδικούς και να τον αλλάζετε τακτικά,

•

φυλάσσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς με τρόπο που να μην είναι δυνατή η
υποκλοπή τους,
αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως «ύποπτα» e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε
προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία,
ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό
χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων
προστασίας (antivirus, antimalware).

•
•

