
HİZMETE ÖZEL

1- Programın Web Ortamında İndirilmesi

Albaraka FX döviz işlem platformunu aşağıdaki link 

üzerinden bilgisayarınıza indiriniz.

Link: http://albrk.info/albarakafx

3- Sertifikanın Platforma Eklenmesi

Bankamız tarafından e-posta adresinize

gönderilen sertifikayı kullanmak istediğiniz

bilgisayar veya bilgisayarlarda

C:\Users\(kullanıcı adınız) klasörüne

kaydediniz. İşletim sisteminiz Türkçe ise

klasör adresiniz C:\Kullanıcılar\(kullanıcı

adınız) şeklinde olacaktır. Sertifika süreci

böylece tamamlanmış olacak, platform

kullanıma hazır hale gelecektir.

2- Platformun Kurulumu

İndirme linkini çalıştırdığınızda gelen uyarı

ekranında «Allow» (izin ver) butonuna

tıklayınız. Böylece programın kurulumu

tamamlanmış olacaktır.
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4- Şifre Belirleme

Platformu masaüstünde yer alan program kısa

yolu ile ilk defa çalıştırdığınızda giriş ekranında

bulunan «Set Password» butonuna tıklayınız.

Açılacak yeni pencerede Bankamız tarafından

gönderilen doğrulama kodunuzu kullanarak

şifrenizi belirleyeniz. «OK» butonuna basarak

pencereyi kapatınız. Artık platforma girmek için

belirlemiş olduğunuzşifreyi kullanabilirsiniz.

5- Platforma Giri ş

«User» alanının sağ tarafında bulunan oku

tıklayarak Bankamız tarafından size verilen

kullanıcı adını görebilirsiniz. Kullanıcı adınızı

«User» alanına, şifrenizi de «Password»

alanına yazıp «Login» butonuna basarak

platforma giriniz.
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Bankanın size gönderdiği doğrulama kodunu buraya giriniz

Platforma giriş için belirlediğiniz  şifreyi buraya yazınız

Belirlediğiniz şifreyi buraya tekrar yazınız
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6- İndikatif (Gösterge) Kur Ekranı

İndikatif kur ekranında 3 sekme (FX

Live Pricing 1,2,3) altında, 6’şar adet

işlem penceresi (toplamda 18

pencere) bulunmaktadır.

Her pencere için ayrı birer döviz çifti

seçerek programı kullanabilirsiniz.

Her bir pencerede, seçtiğiniz döviz

çifti için Spot ve Forward kurları

görüntüleyebilirsiniz. (Sistemşu an

için forward işlemlere kapalıdır.)

1 2 3

4 5 6

Örnek İşlem Penceresi (USD-TL)

USD /TL çiftine ait pencerede:

-Dolar almak için«I Buy USD»,

-Dolar satmak için«I Sell USD»

altında belirtilen gösterge kur rakamını

tıklayınız.

BöyleceKur Talep Ekranı açılacaktır.

Örnek: 
Dolar alıp TL satmak için 

«I Buy USD» altında yazan 
kura tıklayınız.

Örnek: 
Dolar satıp, TL almak 

için «I Sell USD» altında 
yazan kura tıklayınız.
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7- Kur Talep Ekranı

Almak ya da satmak istediğiniz döviz

türünün miktarını Kur Talep Ekranına

yazarak «Send» butonuna basınız.

Canlı Kur Ekranı açılacak ve 1 dakika

boyunca Bankamızın size sunduğu en iyi

kur ekranınızda görüntülenecektir.

9- Ekrana Kur Gelmemesi Durumu

Resmi tatil günlerinde ve mesai saatleri (09:00-

17:50) dışında sistem kur vermeyecektir. Bunun

dışında kur alamamanız durumunda Hazine

Pazarlama Müdürlüğü ile irtibata geçiniz.

8- Canlı Kur Teklif Ekranı
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Bankamız tarafından size sunulan en iyi işlem kuru
ekranınıza 1 dakika boyunca canlı olarak yansıyacaktır.
İşlem bilgilerini kontrol ederek ekranda gördüğünüz
işlem kurunu tıkladığınızda işlemi kabul etmiş ve işlemi
tamamlamış olursunuz. Tamamlanan işleminizin
detayları SMS ile tarafınıza gönderilir.

DİKKAT: İşlemi tamamlamanız durumunda bir daha
iptal etmeniz mümkün değildir.

Henüz tamamlamadığınız bir işlemden vazgeçmek için Cancelbutonunu , işlem tutarını değiştirmek için ise 
Amend butonunu tıklayabilirsiniz. 

Bir dakikalık süre içerisinde işlemi tamamlamamanız
durumunda kur pasif hale gelecektir. Aynı işlem için
tekrar kur almak için «Send Again» butonunu
tıklayabilirsiniz.

Talep ettiğiniz
işleme ait detayları
buradan tekrar
kontrol ediniz.
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İndikatif kur ekranında yer alan RFS

seçeneklerinden «Standart (direct)»i

seçerek işlem tutarınızı direkt olarak bu

ekrandan girebilirsiniz.

Böylelikle Kur Talep Ekranı na girmeden

direkt olarak Canlı Kur Teklif Ekranı

açılacaktır.
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10- Pratik Yöntem

11-Geçmiş İşlemler Raporu

Deal Blotter menüsünde yer alanExecuted

Requsestsekranından gerçekleşen işlemlerinizi,

All Requests ekranından ise geçmiş tüm kur

taleplerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Aşağıdaki örnek raporda görüleceği üzere tarih,

döviz türü ve referans numarası bilgileriyle

filtreleme yapılabilmektedir.
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12-Şifre Değiştirme

Platforma giriş için kullandığınız şifrenizi değiştirmek

için «Administration» menüsünde yer alan«Change

Password»butonunu tıklayınız.

Güvenliğiniz için şifrenizi periyodik olarak değiştirmenizi

öneririz.

13- Platformdan Çıkış

Sistemden çıkmak içinSystemmenüsünde yer

alan «Log Out» butonunu kullanabilirsiniz.
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«Old Password»kısmına mevcutşifrenizi «New

Password» kısmına ise belirlediğiniz yeni

şifrenizi yazmanız gerekmektedir.«Confirm New

Password»kısmına yenişifrenizi tekrar yazdıktan

sonra «OK» butonuna tıklayarak işlemi

tamamlamış olacaksınız.

Soru ve sorunlarınız için bizefx@albarakaturk.com.tre-posta adresinden ve 0216 666 00 40 no’ lu destek

hattından ulaşabilirsiniz.

14- İletişim
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