Powiadomienia Push w mForex Trader (MT4)
Czym są Powiadomienia Push?
Powiadomienia Push są to krótkie wiadomości tekstowe (do 255 znaków), które mogą być
wysyłane za pomocą Państwa terminala mForex Trader. Są stworzone po to, by posiadacze
urządzeń mobilnych wspieranych przez systemy Android OS oraz iOS mogli otrzymywać
natychmiastowe informacje związane z rynkami, na których inwestują oraz byli informowani o
sygnałach rynkowych, które są im pomocne w handlowaniu.

Powiadomienia te nie sa sms-ami. Wysyłane są za pośrednictwem internetu. Dlatego należy
pamiętać by platforma mForex Trader była włączona, a urządzenie mobilne służące do
odbierania wiadomości miało połączenie z siecią.
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Do czego służą Powiadomienia Push?
Dzięki temu rozwiązaniu, można otrzymywać informacje o właśnie zawartych transakcjach czy
dotarciu ceny danego instrumentu do określonego poziomu. Ponadto, można zaimplementować
tę funkcję do stworzonych wskaźników lub programów Expert Advisor, otrzymując w ten sposób
powiadomienia o bardziej złożonych sygnałach technicznych.

Jak je aktywować?
Jeżeli interesują Państwa informacje o zawartych transakcjach (rynkowych, oczekujących lub
wynikających z automatycznego tradingu) należy w platformie mForexTrader, w zakładce
„Narzędzia” wybrać „Opcje” lub po prostu wcisnąć Ctrl + O. Następnie w zakładce
„Powiadomienia” wybieramy interesujące nas opcje.

Zaznaczenie „Włącz powiadomienia ‘push’” umożliwi platformie wysyłanie powiadomień. Z kolei
opcja „Notify of trade operations” spowoduje otrzymywanie informacji o zawartych
transakcjach. Należy pamiętać, że wiadomości o niezrealizowanych zleceniach nie będą
wysyłane. W polu „MetaQuotes ID” należy wpisać unikalny nr mobilnej aplikacji Meta Trader
generowany podczas instalacji na urządzeniu obsługiwanym przez systemy iOS lub Android OS.
Swój nr MetaQuotes ID znajdziecie Państwo w sekcji „Wiadomości” na urządzeniu mobilnym.
Aby otrzymywać informacje o poziomach, do których dociera interesujący Państwa instrument,
należy stworzyć wydarzenie w „Terminalu” w zakładce „Alarmy”. Tam w opcji „Sposób
zaalarmowania”, należy wybrać „Notification”. Oczywiście pamiętając o wciąż zaznaczonej
funkcji „Włącz powiadomienia ‘push’”.
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Podczas tworzenia wskaźników lub programów Expert Advisor, używając polecenia
SendNotification(), można w języku MQL4 lub MQL5 umożliwić wysyłanie powiadomień, gdy
nastąpią zdefiniowane wcześniej warunki, np. odpowiednia konfiguracja wskaźników lub
stosunek zamknięć poszczególnych świeczek. Dzięki temu rozwiązaniu inwestorzy mogą być
informowani o interesujących ich momentach do zawarcia transakcji.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale
zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2019 r. wynosi 168.347.928 złote.
Adres do korespondencji: Biuro Maklerskie mBanku, ul. Wspólna 47/49, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 21, tel. 22 697 49 00.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale
zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2019 r. wynosi 168.347.928 złote.
Adres do korespondencji: Biuro Maklerskie mBanku, ul. Wspólna 47/49, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 21, tel. 22 697 49 00.

