
“Improve. Grow. Evolve.”

Tra d e r Evo l u t i o n 

Funcionalidades do Mobile



Aplicativo mobile para 
Celulares e Tablets

Nativo para iOs e Android

Disponível para celulares e tablets

Acesso fácil a todas as principais 
funções de negociação

Como os dispositivos móveis estão se 
tornando cada vez mais populares entre 
os investidores e milenares, a 
TraderEvolution quer que você 
acompanhe a tendência e esteja pronto 
para suas operações.


“A interface intuitiva oferece aos seus 
traders a melhor experiência de usuário em 
negociação”
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User onboarding

5 passos fáceis para ajudar os traders a entender 
os principais recursos do aplicativo

 

O guia diminui significativamente o tempo 
do mercado

"Aprenda a interface intuitiva do 
aplicativo rapidamente e comece 
a negociar"
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Variedade de Mercados

em um dispositivo móvel

"Os traders podem negociar  e trocar 
produtos negociados apenas com o 
seu telefone"

O aplicativo é adequado para uma 
negociação independente dos 
produtos e negociados em bolsa

A corretora pode fornecer acesso 
móvel à negociação em uma 
quantidade ilimitada

de instrumentos e mercados

O usuário pode executar sua estratégia

usando estilos diferentes de gráfico,

de indicadores, bem como o book de 
ofertas
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Watchlist

“Melhor ferramenta para um trader monitorar 
o mercado”

Gráfico
Book de 
Ofertas
Entrada de Ordem
Informações 
Compreensivas

Tela principal fornecendo visão 
geral do mercado e da conta

Permite que os índices de 
navegação garantam um alto nível 
de percepção do mercado

para cada símbolo

Dá acesso a:



Volatilidade

Tendências

Volume

Osciladores

Médias Móveis

Gráfico

Linha, candle e area

Indicadores Inclusos

Painel de entrada de ordens

"Para os traders que 
simplesmente não 
podem viver sem 
gráficos!"
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Mecanismo de arrastar e soltar para:

Negociação 
Visual

"Para os traders que amam a 
negociação visual"
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Take profit

Stop loss

Ordens 
Pendentes

Painel de entrada de 

ordens anexado



Negociação no book 
de ofertas
Interaja diretamente com os 
níveis de preço

Modifique a ordem diretamente 
na escala

Exibindo pedidos pendentes na escala

Visão geral dos parâmetros 
de posição

Painel de entrada de 
ordens anexado

“Uma ferramenta 
inestimável para os traders 
que operam grandes 
volumes”
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Ordens e Posições

Ver posições, ordens, ordens 
preenchidas e histórico de ordens.

Profit/loss medida para cada posição, 
bem como agregada.

Modifique posições e pedidos com 
facilidade

"Sempre em cima de sua 
exposição"
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Visão geral da 
conta

Saldo projetado

Acompanhe o lucro líquido e as taxas 
diárias
Informação completa sobre margem e 
nível de risco

Apresenta valor de ações e opções

“Visão abrangente sobre seu 
dinheiro, ativos e risco”

Trader
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Por que 
nós?

Flexibilidade

Nós fornecemos a solução sob 
medida para suas necessidades

Suporte rápido

Estamos com você durante a 
integração, implementação e, 
posteriormente, na 
pós-produção

Atualizações de software

Mantemos o TraderEvolution 
atualizado constantemente 
trabalhando em melhorias

Solução não é um produto

Variedade de personalizações

do front-end e

os componentes de back-end

torna cada solução única
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