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Vestics

Vestics Documentatie

copyright 2002,2004, Vestico BV
De Vestics documentatie is verdeeld in 6 afzonderlijke onderdelen.
Vestics Documentatie
Dit is een overzicht van de Vestics documentatie en aanverwante informatie.
Overzicht Vestics Programmatuur
In dit onderdeel wordt een algemene beschrijving gegeven van de structuur van de Vestics
programmatuur en de functies van de individuele componenten.
Vestics Referenties Algemeen
In dit onderdeel vindt u voor elke component een meer gedetailleerd overzicht van de
functionaliteit en een uitleg van de diverse mogelijkheden van de betreffende component.
Vestics Referenties Inleesprogramma's
In dit onderdeel vindt u voor alle inleesprogramma's een gedetailleerd overzicht van de
functionaliteit en een uitleg van de diverse mogelijkheden van de betreffende component
Analyse technieken
In dit onderdeel worden allerlei technieken uit de Technische Analyse toegelicht. U vindt hier o.a.
de beschrijving van indicatoren en handelssystemen.
De VestiCode Programmeertaal
In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe de VestiCode programmeertaal in elkaar zit, en wat u er zoal
mee kunt doen. Niet iedere gebruiker zal zelf indicatoren of handelssystemen willen ontwikkelen,
maar wie dat wel wil, zal in deze hoofdstukken alle benodigde informatie vinden.

1.1

Inleiding

1.1.1

Copyright en Disclaimers
Copyright (c) 2002,2004 Vestico BV
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel
van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een
retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.
Hoewel deze documentatie met zorg is samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele
aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze
documentatie.
Vestics (tm) is een gedeponeerd handelsmerk van Vestico BV
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Het Vestics Beleggers Netwerk
Het Vestics Beleggers Netwerk is een dienst voor particuliere beleggers die zich tot doel stelt om
een zo volledig mogelijk aanbod te bieden op het gebied van de automatisering van het
beleggingsproces.
Naast het leveren van basisinformatie, zoals koersgegevens, stelt het Vestics Beleggers
Netwerk zich ook tot doel om educatieve informatie beschikbaar te stellen in de vorm van...
· Cursussen op het vlak van beleggen en Technische Analyse
· Voorbeeld handelssystemen met toelichting van de toegepaste techniek
· Antwoorden op vragen in het forum en via de helpdesk
· Bespreken van veel voorkomende vragen in de vorm van een FAQ (Frequently Asked
Questions) bestand
Al deze 'rubrieken' zijn educatief bedoeld. U, als belegger, kunt daaruit algemene kennis
onttrekken, maar onder geen enkel beding zijn deze toelichtingen en uitleg te interpreteren als
beleggingsadviezen. Bij het nemen van beleggingsbeslissingen dient u te allen tijde uw eigen
research te doen.
Deelnemers aan het Vestics Beleggers Netwerk krijgen hiertoe het recht om de meegeleverde
Vestics programmatuur te gebruiken.
Via dagelijks contact met de centrale computers van het Vestics Beleggers netwerk worden
automatisch de koersbestanden en alle gebruikte tabellen bijgewerkt zodat de deelnemer geen
omkijken heeft naar het beheer van de koersgegevens en tabellen.
Tijdens dit contact met de centrale computers van het Vestics Beleggers Netwerk wordt tevens
gecontroleerd of er nieuwe of verbeterde versies beschikbaar zijn van Vestics componenten en
indien dat het geval is zullen deze worden opgehaald en geactiveerd.
Het Vestics Beleggers Netwerk is een dienst van Vestico BV
Meer informatie over het Vestics Beleggers Netwerk vindt u op onze website www.vestico.nl,
waar onder andere een forum is waar u terecht kunt met vragen en suggesties over het Vestics
Beleggers Netwerk.
Op het gebruik van het Vestics Beleggers Netwerk zijn onze Algemene Voorwaarden van
toepassing

1.1.3

De Vestics Programmatuur
Alle in deze beschrijving genoemde programmatuur is onderdeel van het programma Vestics.
De individuele componenten zijn dermate sterk op elkaar afgestemd en hebben een dermate
sterke onderlinge afhankelijkheid, dat het niet mogelijk is om individuele componenten los te
gebruiken buiten de context van de Vestics programmatuur.
De Vestics programmatuur maakt onderdeel uit van het Vestics Beleggers Netwerk en mag
uitsluitend gebruikt worden door individuele personen die daartoe een gebruiksovereenkomst met
het Vestics Beleggers Netwerk hebben afgesloten.
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Meer informatie over Vestico en de door Vestico aangeboden diensten en producten vindt u op
onze website

1.1.5

Support
U kunt op verschillende manieren ondersteuning bij het gebruik van het Vestics Beleggers
Netwerk krijgen...
Op het FORUM op www.vestico.nl kunt u terecht met alle vragen die te maken hebben met het
gebruik van het netwerk, de programmatuur, maar ook met algemene thema's zoals beleggen,
gegevens over bepaalde fondsen, technische analyse, koersgegevens, indicatoren, VestiCode
formules, enz. Behalve voor uw eigen vragen is het Forum ook een prima plaats om te
'grasduinen' in de vragen en antwoorden van andere 'netwerkers'.
Heeft u specifieke problemen bij het gebruik van het Vestics Beleggers Netwerk of de Vestics
software, stuur dan een e-mail met een beschrijving van uw probleem naar support@vestico.nl.
Geef in het onderwerp een aanduiding van de aard van het probleem; enkele voorbeelden...
· onderwerp: Probleem met orderplaatsen bij Alex
· onderwerp: Vraag over koppeling met QuoteStream
· onderwerp: Probleem bij exporteren naar MetaStock formaat
Combineer nooit 2 onderwerpen in één e-mail, maar stuur per onderwerp een aparte e-mail,
U ontvangt dan normaliter binnen 48-uur een antwoord. Schroom dan ook niet om het mailtje
opnieuw te sturen als u binnen 48-uur geen melding heeft ontvangen. Misschien dat er iets mis is
gegaan met de terugmelding en dan zit u op antwoord te wachten wat nooit meer komt.
Als het een spoedeisend probleem betreft, geef dat dan duidelijk aan in het onderwerp van de
e-mail, bijvoorbeeld...
· onderwerp: URGENT: Opstartprobleem met Vestics
Bij spoedeisende problemen is het verstandig om een telefoonnummer te vermelden waar u
bereikbaar bent en eventueel de tijdstippen dat u bereikbaar bent. Op die manier kan de helpdesk
medewerker u bellen als hij extra informatie nodig heeft bij de oplossing van uw probleem.
Bij spoedeisende problemen of complexe problemen die moeilijk te verwoorden zijn in een e-mail
is het ook mogelijk om de helpdesk telefonisch te bereiken. Dat kan echter alleen op werkdagen
van 9:00 tot 12:00 uur op het nummer is 0345-549312. Mocht de helpdesk in gesprek zijn, stuur
dan bij spoedeisende problemen altijd een e-mail zoals beschreven in de vorige paragraaf.
Bij telefonische ondersteuning zijn in principe de gesprekskosten altijd voor uw rekening. Het kan
dus zijn dat de helpdeskmedewerker, die u belt om een probleem door te spreken, u zal
verzoeken om terug te bellen. Deze regeling geldt onder alle omstandigheden, ongeacht de
oorzaak van de problemen en ongeacht of Vestico wel of niet het probleem heeft veroorzaakt.
Hier volgen de contactgegevens voor de helpdesk van Vestico:
forum:

www.vestico.nl

e-mail:

support@vestico.nl
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post:

Vestico BV, afd. Support,
Antwoordnummer 2805,
4140 WB Leerdam

telefoon:
fax:

0345-549312
0345-631152
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Ontoegankelijke bijlage openen
Als u van Vestico een e-mail ontvangt met in de bijlage een bestand, dan kan het zijn dat Outlook
Express dit bestand ontoegankelijk heeft gemaakt.
Allereerst willen we wijzen op het feit dat er allerlei mensen op het Internet actief zijn
die koste wat koste virussen willen verspreiden. Daarbij maken ze gebruik van allerlei
slinkse methodes om u zo ver te krijgen dat u een derhelijk virus toegang geeft tot uw
computer. Een veel gebruikte truuk is het verzenden van ogenschijnlijk officiële
berichten met als afzender Microsoft of een andere betrouwbaar bedrijf. Aan dat
bericht zit dan een bijlage die u zou moeten lezen, en uiteraard bevat die bijlage dan
een virus. Het is denkbaar dat dezelfde onverlaten u een bericht sturen met als
afzender Vestico, en op die manier proberen een virus binnen te sluizen in uw
computer.
U kunt het gevecht tegen de virussen alleen winnen als u ...
· een goede virusscanner installeert
· niets en niemand vertrouwd
· vooral niet nieuwsgierig bent en allerlei programma's en bijlages opent
· extra voorzichtig bent met engelstalige e-mail (veel virus e-mails zijn engelstalig)
Als u van ons een e-mail krijgt met een bijlage, dan is dat altijd op verzoek van u of in
de afhandeling van een probleemmelding uwerzijds. Krijgt u ongevraagd een bericht
met een bijlage, check dan eventueel via de helpdesk of het bericht daadwerkelijk van
ons komt.
Pas nadat u zich er van vergewist heeft dat het bericht echt van Vestico komt, kunt een
ontoegankelijke bijlage in Outlook Express als volgt weer toegankelijk maken...
· sluit het e-mail bericht waar de bijlage aan hangt
· kies menu Extra >> Opties
· selecteer het tabje Beveiliging
· haal het vinkje weg op de 4de regel "Het openen van bijlagen..."
· druk op Toepassen en OK
· open het e-mail bericht weer
· nu kan de bijlage opgeslagen of gesleept worden
· sluit daarna weer de e-mail
· druk opnieuw op menu Extra >> Opties
· ga weer naar het tabje Beveiliging en plaats het vinkje weer terug
· druk opnieuw op Toepassen en OK

1.1.5.2

Foutboodschap van grafiek
Zoals u waarschijnlijk weet bestaat Vestics uit een heleboel losse programma's. Zo is bijv. elke
grafiek een los programma.
Als er dan een boodschap komt, bijv. bij het opstarten of afsuiten van Vestics, dan is het moeilijk
om te bepalen welk van de vele componenten het probleem veroorzaakt. Soms staat de
programmanaam boven het foutschermpje, en op die manier weet u in ieder geval welk
programma het probleem veroorzaakt.
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Als de naam echter vcChart is (de grafiek), dan helpt dat niet veel want u heeft misschien wel 20
verschilende grafieken op staan in Vestics.
Onderstaand een stappenplan om uit te zoeken welke van de vele grafieken het probleem
veroorzaakt...
· start Vestics
· activeer één van de tabbladen (bijv. AEX)
· kies Vesticsknop >> Tabblad >> Huidig tabblad >> Tabblad verversen
· dit lijkt een beetje op wat er gebeurd als Vestics afgesloten wordt en weer opgestart wordt
· als u nu de foutbodschap krijgt dan weet u dat de grafiek op dit tabblad staat
· als u geen foutboodschap krijgt, dan herhaalt u het verversen met het volgende tabblad
· ga door totdat u weet op welk tabblad de grafiek zit
· als u weet welk tabblad de foutieve grafiek bevat, herhaal dan het verversen een paar keer
· als dan steeds de foutboodschap komt dan weet u dat de fout consequent optreedt
· het kan ook zijn dat de fout soms wel, soms niet optreedt
·
·
·
·
·
·
·

nu u weet welk tabblad het is, is de volgende stap uit te zoeken welke grafiek het veroorzaakt
klik op het sluitkruisje van de eerste grafiek
er komt dan een vraag hoe u het venster wilt sluiten
kies dan Herstarten
als u nu de foutbodschap krijgt dan weet u dat het deze grafiek is
als u geen foutboodschap krijgt, dan herhaalt u het herstarten met de volgende grafiek
ga door totdat u weet op welke grafiek het is

Stuur het bestand van de grafiek die het probleem veroorzaakt plus een beschrijving van het
probleem naar de helpdesk (support@vestico.nl).
U vindt het grafiekbestand in de map \vestics\tables\charts custom (voor vrije grafieken) of de
map \vestics\tables\charts symbol (voor fondsgrafieken).

1.1.6

Het gebruik van deze Helpbestanden
In deze Helpbestanden worden de belangrijkste functies van Vestics beschreven.
Voor een eerste kennismaking kunt u het beste de informatie in het hoofdstuk
'Overzicht Vestics programmatuur' op uw gemak doorlezen.

Met behulp van de menukeuzes
kunt u het vorige en volgende onderwerp
in de verhaallijn opvragen. Bovendien kunt u terug gaan naar het begin van de verhaallijn.

Met behulp van de knoppen
linksboven in het scherm gaat u terug naar het
onderwerp waar u vandaan komt. Dat kan dus het vorige scherm in de verhaallijn zijn, maar het
kan ook een onderwerp zijn vanwaar u via een verwijzing naar het huidige onderwerp bent
gesprongen. Deze knoppen volgen dus de door u gekozen weg.
Tijdens het lezen komt u veel verwijzingen naar andere onderwerpen tegen. Voor een eerste
kennismaking is het misschien aan te bevelen om u niet te laten afleiden door deze verwijzingen
en gewoon de normale verhaallijn te volgen. U volgt de normale verhaallijn door op de
menukeuze Volgende (Next) rechtsboven in de grijze kop te drukken.
Anderzijds kan het zijn dat de verwijzing nou net de uitleg verstrekt voor een begrip dat u niet kent
en waardoor de normale verhaallijn minder te volgen is. In een dergelijk geval is het dus wel beter
om even de zijsprong te maken naar de verdere uitleg van het voor u nieuwe begrip. Gebruik
echter in dat soort gevallen altijd de knop Terug (Back) om terug te gaan naar het oorspronkelijke
onderwerp, zodat u de oorspronkelijke verhaallijn verder kunt volgen. Indien u zich namelijk laat
© 2001 Vestico BV

Vestics Documentatie

22

verleiden om van verwijzing naar verwijzing door de uitleg te springen, dan zult u bepaalde
onderwerpen meerdere keren tegenkomen, terwijl andere onderwerpen misschien nooit aan de
orde komen.

1.2

Overeenkomsten

1.2.1

Gebruiksovereenkomst
Ondergetekende ........, hierna te noemen "gebruiker",
en Vestico BV, hierna te noemen "Vestico", gevestigd te Leerdam, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel Rivierenland te Tiel onder inschrijvingsnummer 11047447,
Hebben de onderhavige gebruiksrechtovereenkomst gesloten. Op deze overeenkomst zijn de
algemene voorwaarden van Vestico, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Rivierenland te Tiel onder nummer 11047447 van toepassing. Een exemplaar van de algemene
voorwaarden is aan gebruiker tegelijkertijd met deze overeenkomst ter hand gesteld.
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en zal zonder opzegging aan het
eind van die periode automatisch en stilzwijgend verlengd worden, steeds voor de duur van 1
jaar. Na ontvangst van het ondertekende exemplaar van deze overeenkomst door Vestico komt
de overeenkomst tot stand. De ontvangst wordt bevestigd door middel van een e-mail bericht.
2. Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het aflopen van de abonnementperiode schriftelijk te
geschieden. Gedurende de eerste 30 dagen na sluiten van deze overeenkomst is de
overeenkomst dagelijks opzegbaar en wordt de verschuldigde gebruiksrechtvergoeding volledig
gerestitueerd.
3. Gebruiker is een maandelijkse gebruiksrechtvergoeding verschuldigd van ... inclusief BTW,
jaarlijks te indexeren met het consumentenindexcijfer voor inflatie en aangepast aan het geldende
BTW percentage. Gebruiker machtigt hierdoor Vestico om de gebruiksrechtvergoeding via
automatische incasso op jaarbasis vooruit te incasseren.
4. Vestico verleent aan de gebruiker onder deze en genoemde algemene voorwaarden een
persoonlijk niet exclusief recht tot het gebruik van de diensten en informatie van het Vestics
Beleggers Netwerk.
Het gebruik omvat onder meer:
- het gebruik van het softwarepakket Vestics;
- updates van de software via Internet;
- na inloggen automatisch dagelijks downloaden van koersgegevens EuroNext Amsterdam;
- toegang tot de telefonische helpdesk, website, forum en contactdagen.
5. Als onderdeel van het gebruiksrecht van het Vestics Beleggers Netwerk ontvangt de gebruiker
historische koersinformatie en dagelijkse updates van koersgegevens. Op het gebruik van deze
koersdata zijn beperkingen van toepassing zoals deze door de koersleverancier, Tijd
Beursmedia, worden opgelegd.
6. Gebruiker verklaart door ondertekening van deze overeenkomst kennis te hebben genomen
van de inhoud van deze overeenkomst, waaronder de algemene voorwaarden en de
gebruiksvoorwaarden van de koersdata.
7. Deze overeenkomst regelt bij uitsluiting de verhouding tussen Vestico en de gebruiker. Aan
mededelingen door Vestico in publicaties, waaronder folders en advertenties, en aan mondelinge
mededelingen door Vestico kunnen geen rechten worden ontleend.
Datum: ............. Plaats: ................... Handtekening: ....................
Bankrekeningnummer: ........................
(voor automatische incasso)
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Algemene Voorwaarden

Leerdam, 31 januari 2002

ALGEMENE VOORWAARDEN
Op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen hierna verder te noemen: "Vestico" en een
gebruiker van het , zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
Definities:
· Vestics Beleggers Netwerk: samenstelsel van diensten en informatie waarvan door
gebruiker met behulp van de software gebruik kan worden gemaakt.
· Diensten: gebruiksmogelijkheden van het Vestics Beleggers Netwerk.
· Software: softwarepakket Vestics van Vestico B.V. die toegang tot het Vestics Beleggers
Netwerk mogelijk maakt.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Voor ieder afgenomen gebruiksrecht verleent Vestico aan gebruiker het persoonlijk niet
exclusieve recht om het Vestics Beleggers Netwerk en de software op de hieronder
beschreven wijze te gebruiken. De software wordt niet verkocht. Het gebruiksrecht wordt
uitsluitend aan de gebruiker verleend. De gebruiker mag dit recht niet namens of voor een
derde uitoefenen.
Het is gebruiker verboden de goederen die hij op grond van de overeenkomst tussen
gebruiker en Vestico ter beschikking heeft gekregen, waaronder de software, te verkopen, in
de handel te brengen of opnieuw te distribueren aan derden of voor gebruik door derden.
Het is gebruiker niet toegestaan de diensten op welke wijze dan ook, waaronder ook
begrepen doch niet beperkt tot door middel van toegang tot de software op een wijze als
genoemd in artikel 2, ter beschikking te stellen, te verhuren, in lease te geven, uit te lenen,
over te dragen, te verhandelen, te verkopen of anderszins commerciële diensten te verlenen
aan derden, waardoor een derde in staat wordt gesteld gebruik te maken van en/of voordeel
te behalen uit de door de Vestico verstrekte diensten en informatie.
Vestico verleent gebruiker het persoonlijk niet exclusieve recht om een kopie van de software
te maken en op te slaan op opslagapparatuur met het uitsluitend doel om de software te
installeren, uit te voeren dan wel veilig te stellen in verband met mogelijke beschadiging of
uitval van computerapparatuur.
Vestico is bevoegd om met inachtneming van het onderhavige contract haar rechten,
waaronder haar eigendomsrechten, welke ten grondslag liggen aan deze overeenkomst aan
een derde over te dragen.
Op de software, alsmede de ter beschikking gestelde diensten voortvloeiend uit het gebruik
van het Vestics Beleggers Netwerk, wordt als één product een gebruiksrecht verleend.
Alle eigendoms- en auteursrechten met betrekking tot de software, alsmede de aangeboden
diensten waaronder begrepen maar niet beperkt tot eventueel in de software opgenomen
afbeelding, foto's, animaties, video, audio of muziekopnamen, tekst en applets, de
bijbehorende documentatie, handleiding en andere gedrukte materialen en alle kopieën van
de software berusten bij de Vestico. De gebruiker dient de rechten van Vestico te
respecteren met dien verstande dat een gebruiker met inachtneming van deze overeenkomst
gebruik mag maken van de ter beschikking gestelde software en diensten. Het is gebruiker
toegestaan kopieën te maken van documentatie, handleidingen of andere gedrukte
materialen ter beschrijving of uitleg van de software doch uitsluitend voor eigen gebruik.
Het is gebruiker niet toegestaan de software op enige wijze verder te ontwikkelen of
onderdeel te laten uitmaken van andere software dan wel de software te disassembleren
behoudens en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk
dwingend recht en/of met uitdrukkelijke toestemming van Vestico.
De software van Vestico wordt regelmatig voorzien van updates. De updates worden aan de
gebruiker automatisch (na inloggen) via internetcontact verstrekt. Onderliggende
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16.

17.
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overeenkomst is daarop van toepassing, tenzij bij dergelijke updates of aanvullingen
uitdrukkelijk andere gebruiksvoorwaarden worden verstrekt.
De aansprakelijkheid voor vergoeding van schade door Vestico aan de gebruiker is beperkt
tot het bedrag dat in een specifiek geval door de aansprakelijkheidverzekeraar van Vestico
wordt uitgekeerd dan wel, indien geen uitkering wordt gedaan door de verzekeraar van
Vestico, tot een bedrag van maximaal € 2.500,= per schadeveroorzakende gebeurtenis.
Indirecte schade en gevolgschade worden van vergoeding uitgesloten.
De software wordt geleverd in zijn huidige staat en zonder enige vorm van garantie, noch
uitdrukkelijk, noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot geschiktheid voor
bepaalde toepassingen of garanties dat de software geen inbreuk maakt op enig recht van
derden. Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk dwingend recht berust het
gehele risico voortvloeiend uit het gebruik of de werking van de software bij de gebruiker.
De door Vestico ter beschikking gestelde software en diensten dienen uitsluitend ter
verzameling en rubricering van informatie. Vestico verstrekt uitdrukkelijk geen
beleggingsadviezen. Vestico aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (de wijze van)
het gebruik van de aangeboden diensten en informatie door de gebruiker, noch voor het
verloren gaan van informatie en gegevens tijdens de (Internet) transmissie, dan wel het op
gebrekkige of onjuiste wijze ontvangen van de ter beschikking gestelde diensten en
informatie op of door middel van één ondersteunend beschikbaar
communicatie/ontvangstmiddel.
Vestico maakt gebruik van informatie die door derden aan haar wordt aangeboden, verstrekt,
dan wel van derden wordt betrokken. Deze informatie wordt zo zorgvuldig mogelijk verwerkt
maar kan onjuistheden, onvolkomenheden of onvolledigheden bevatten. Vestico verstrekt
geen garantie voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie en aanvaardt derhalve
geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden in de gebruikte
informatie.
Gebruiker kan met gebruikmaking van de aangeboden software en door het tot stand
brengen van een internetverbinding bij beurshandelaren orders te plaatsen. Vestico
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de orderinformatie onvolledig of onjuist door
de handelaren wordt ontvangen, verwerkt of gebruikt.
Gebruiker is een maandelijkse gebruiksrechtvergoeding verschuldigd. De
gebruiksrechtvergoeding wordt op jaarbasis vooruit via een automatische incasso
geïncasseerd. Indien de gebruiker één of meer van de termijnen niet voldoet dan is hij van
rechtswege in verzuim zonder dat een nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist.
Deze overeenkomst eindigt, onverminderd de desbetreffende wettelijke bepalingen, van
rechtswege onmiddellijk en zonder enige opzegging:
a. door nietigverklaring of vervallenverklaring van het exclusieve door Vestico gedeponeerde
merkrecht;
b. indien de gebruiker zich niet houdt aan één of meer van de bepalingen van deze
overeenkomst;
c. indien de gebruiker de gebruiksrechtvergoeding niet tijdige voldoet.
In alle gevallen van beëindiging van de overeenkomst, zowel door Vestico als door gebruiker,
zal Vestico de toegang van gebruiker tot het Vestics Beleggers Netwerk blokkeren.
Op de (gebruiksrecht)overeenkomsten tussen gebruiker en Vestico is het Nederlands recht
van toepassing. De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle
geschillen die uit de overeenkomst mochten voortvloeien.

Het nemen van Beleggingsbeslissingen
Elke belegger dient bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening te houden met een aantal
uitgangspunten...
1.
2.
3.
4.

Beleggen is NIET hetzelfde als sparen. Bij sparen krijgt u een vast, gegarandeerd
rendement, dat vóóraf afgesproken wordt.
Bij beleggen is het rendement NOOIT vooraf te bepalen.
Bij beleggen wordt altijd gesproken over 'verwacht rendement' of 'statistisch rendement' of
'gemiddeld rendement', steeds gebaseerd op de een of andere, al dan niet statistische,
calculatie.
Wees gewaarschuwd... statistieken liegen niet, maar kunnen wel héél gemakkelijk foutief
berekend worden, c.q. foutief geïnterpreteerd worden.
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5.
6.

Bij beleggen is overrendement de beloning die u ontvangt voor het nemen van risico.
Het overrendement is datgene dat u meer krijgt dan u zou hebben gekregen op een
risicovrije belegging over dezelfde looptijd.
7. Risico is te zien als... onzekerheid, niet te voorspellen, cq. niet te garanderen.
8. U mag dus nooit, nooit, maar dan ook nooit, er van uitgaan dat u een bepaald overrendement
in 100% van de gevallen zult realiseren.
9. Beleggingsadviseurs zullen een advies geven op basis van een bepaalde aanname. Is die
aanname fout, dan klopt ook het advies niet. Deze (mogelijke) denkfout bij de adviseur is
deel van uw beleggingsrisico!
10. Niemand kan de toekomst voorspellen, dus zijn adviezen altijd gebaseerd op het verleden.
11. U weet het... rendementen uit het verleden zijn GEEN garantie voor de toekomst.
De conclusie van dit alles is...
U wilt graag het rendement? Dan moet u ook het risico nemen !!!!
Wees dus altijd op uw hoede en laat u niet verblinden door het 'verwachtte' rendement.
Kijk altijd ook naar mogelijke risico's, hoe onwaarschijnlijk die ook lijken op dat moment,
en zorg vooral ook voor een breed gespreid risico.

1.3

Abonnementsvormen
Er zijn meerdere abonnementsvormen voor het Vestics Beleggers Netwerk, ieder voor een eigen
doelgroep.
De abonnementsvormen zijn...
· het Vestics Realtime abonnement
· het Vestics Active Trader abonnement
· het Vestics Professional Trader abonnement
Het kan zijn dat er in de toekomst nog nieuwe abonnementsvormen bijkomen.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op de diverse abonnementsvormen. Door steeds op
de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over
abonnementsvormen in logische volgorde doorbladeren.

1.3.1

Het Vestics Realtime abonnement
Dit is het 'normale' Vestics abonnement, zoals dat door vrijwel alle deelnemers aan het Vestics
Beleggers Netwerk gebruikt wordt.
Het Realtime abonnement is uitsluitend bedoeld voor particuliere beleggers. Voor zakelijk gebruik
is een Professional Trader abonnement vereist.
Dit abonnement voorziet in de volgende facilitieten...
· gebruik van de Vestics software voor end-of-day en realtime analyse
· een groot aantal koersinleesprogramma's voor het koppelen aan allerlei datafeeds
· faciliteiten voor het importeren en exporteren van koersen in vele bestandsformaten
· portefeuillebeheer
· etc.
Voor een complete lijst van alle faciliteiten verwijzen we naar de productbeschrijving op onze
website.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle functies die in dit helpbestand beschreven worden,
beschikbaar in het Vestics Realtime abonnement.
N.B. Uit het feit dat bij een bepaalde functie niet staat aangegeven dat voor die functie een
andere abonnementsvorm vereist is, kunnen geen rechten ontleend worden.
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Het Vestics Active Trader abonnement
Het Vestics Beleggers Netwerk probeert onder één paraplu en met één software pakket een zo
groot mogelijk publiek te bedienen. Dat betekent dat de gebruikers van het Vestics Beleggers
Netwerk geen homogene groep vormen als het gaat om de prioriteiten die gewenst zijn bij
verdere ontwikkelingen van de software.
Het overgrote gedeelte (80-90%) van de deelnemers gebruiken Vestics voor de basisfuncties
zoals grafieken, koersvensters en portefeuillebeheer. Dat zou dan ook betekenen dat Vestico zich
bij de verdere ontwikkeling van de programmatuur en diensten vooral op deze belangrijke groep
zou moeten focussen.
Naast de grote groep 'doorsnee' beleggers is er echter een kleine groep zéér actieve beleggers
die totaal andere wensen hebben. Voor deze mensen is Vestics tot een stuk gereedschap
geworden waarmee ze dagelijks actief geld proberen te verdienen op de beurs.
Om het 'conflict' in wensen en prioriteiten tussen deze beide groepen op te lossen heeft Vestico
het zogenaamde Active Trader abonnement in het leven geroepen. Dit abonnement is een
uitbreiding op het basisabonnement en geeft toegang tot extra diensten en functies die niet
gewenst/nodig zijn voor de gemiddelde Vesticsgebruiker.
Het Active Trader abonnement is uitsluitend bedoeld voor particuliere beleggers. Voor zakelijk
gebruik is een Professional Trader abonnement vereist
De deelnemers aan het Active Trader abonnement betalen een hoger abonnementsgeld, en
daarmee worden extra ontwikkelingen en diensten bekostigd die voor deze groep zo belangrijk
zijn.
De extra faciliteiten van het Active Trader abonnement concentreren zich op de volgende
aspecten...
· datafeed-integratie en datafeed bewaking, met de nadruk op het zoveel mogelijk garanderen
van de beschikbaarheid van doorlopende koersreeksen die belangrijk zijn voor het genereren
van aan en verkoopsignalen op intradagbasis.
· systeembeheer en bewaking, waaronder de mogelijkheid om vanaf het werk of andere lokaties
te kunnen controleren of het systeem nog operationeel is en of er eventueel aan en
verkoopsignalen zijn.
· geautomatiseerde orderplaatsing en programtrading, waardoor Vestics geheel zelfstandig
orders beheerd via bepaalde brokers die dat ondersteunen
· uitwisseling van ervaringen door de actieve traders onderling, in de vorm van een Active
Traders clubavond waar alleen deelnemers aan het Active Traders abonnement toegang
hebben.
In overleg met de deelnemers aan het Active Traders abonnement zullen eventueel nog andere
activiteiten ontwikkeld worden.

1.3.3

Het Professional Trader abonnement
Het Professional Trader abonnement is bedoeld voor het bedrijfsmatig gebruik van Vestics.
De functionaliteit van het Professional Trader abonnement zal in grote lijnen overeenkomen met
die van het Active Trader abonnement. De exacte functionaliteit wordt nog vastgesteld. Neem
voor meer informatie contact op met de support afdeling van Vestico.
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Installatie Procedure
Als onderdeel van het Deelnemerspakket voor het Vestics Beleggers Netwerk heeft u ontvangen:
· een begeleidende brief
· een gebruiksovereenkomst in tweevoud
· een antwoordenveloppe voor de gebruikersovereenkomst
· een boekje met de titel 'Beginnen met Vestics'
· een Cd-rom op visitekaartformaat
Mocht uw zending niet compleet zijn, bel dan naar de Vestics Helpdesk. Zij zullen zorg dragen dat
eventuele missende zaken alsnog worden toegezonden
Voordat u over kunt gaan tot installeren dient u echter eerst enkele belangrijke stappen te
voltooien.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we de installatieprocedure in detail bespreken. Door steeds op
de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.

1.4.1

Voorbereidingen voor de installatie
Voordat u kunt overgaan tot de installatie van de software dient u eerst enkele belangrijke
voorbereidingen te doen...
· controleer uw gegevens op de gebruiksovereenkomst
· lees de gebruiksovereenkomst aandachtig
· lees ook de algemene voorwaarden; deze staan in het boekje 'Beginnen met Vestics'
· controleer het bankrekeningnummer onder aan de gebruiksovereenkomst
· onderteken de gebruiksovereenkomst
· stuur de gebruiksovereenkomst met behulp van de antwoordenveloppe naar Vestico
Zodra uw getekende gebruiksovereenkomst bij Vestico binnenkomt wordt meteen een
licentiebestand aangemaakt voor u dat via e-mail aan u toegezonden wordt.
Pas na de ontvangst van de e-mail met het licentiebestand kunt u overgaan tot installatie van
Vestics
Wel kunt u zich in de tussenliggende periode vertrouwd maken met de vele functies van Vestics
door de documentatie te lezen.

1.4.2

Het laden van de Cd-rom
Het zal u meteen opgevallen zijn dat Vestics uitgeleverd wordt op een afwijkend formaat Cd-rom.
Om de Cd-rom te laden moet u deze met de bedrukte kant boven in het midden van het laatje
van de Cd-rom lezer plaatsen. Vervolgens moet u het Cd-rom kaartje voorzichtig heen en weer
bewegen zodat deze in de uitsparing voor 8-cm Cd-roms 'klikt'. Zodra de Cd-rom op z'n plaats is
geklikt zal deze niet meer gemakkelijk schuiven. (zie waarschuwing onder aan deze bladzijde).
Het is normaal dat de Cd-rom door z'n rechthoekige vorm meer lawaai maakt dan een gewone
ronde Cd-rom.
U kunt nu het laatje van de lezer sluiten en de Cd-rom zal automatisch starten.
U ziet dan onderstaand opstartscherm.
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U kunt nu kiezen uit de volgende menukeuzes..
· Vestics documentatie bekijken
· Vestics Installeren
· Vestics verwijderen (de-installeren)
· Programma's verversen
· Alleen Koersbestanden verversen
Als de Cd-rom niet automatisch wil starten, dan kan het zijn dat deze functie bij uw versie van
Windows niet geactiveerd is. U kunt dan via de Verkenner de Cd-rom bestanden oproepen en het
programma vcAutoRun.exe handmatig starten.
Als u ook met de Verkenner de Cd-rom niet kunt lezen, controleer dan of de Cd-rom correct in het
midden van het laatje geplaatst is, en probeer het dan opnieuw. Bij aanhoudende problemen
adviseren we u om contact op te nemen met de Vestics Helpdesk.
Waarschuwing:
Als we de fabrikant van deze Cd-roms mogen geloven kunnen deze Cd-roms probleemloos
ingelezen worden in alle computers met een normale Cd-rom lezer. Als u echter een Cd-rom
lezer heeft die niet gebruik maakt van een uitschuifbaar laatje, dan adviseren we u om vooraf
contact op te nemen met de Vestics Helpdesk. Raadpleeg eventueel de handleiding van uw Cdrom lezer.

1.4.2.1

De Cd-rom handmatig starten
Als de Cd-rom niet automatisch wil starten, dan kan het zijn dat deze functie bij uw versie van
Windows niet geactiveerd is. U kunt dan via de Verkenner de Cd-rom bestanden oproepen en het
programma vcAutoRun.exe handmatig starten.
Dat gaat als volgt...
· Laad de Cd-rom in de Cd-rom lezer
· Start de Windows Verkenner
· Navigeer naar de Cd-rom map (meestal D: of E:)
Indien de Cd-rom lezer niet beschikbaar is, dan komt dat waarschijnlijk omdat de Cd-rom lezer
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het formaat van de Cd-rom niet herkent. Overleg met de Vestics Helpdesk hoe nu verder te
handelen.
Als de Cd-rom wel wordt herkend, ziet u onderstaand bestandsoverzicht

· Dubbelklik het bestand vcAutoRun (met of zonder .exe)
· Het startmenu van de Cd-rom zal nu alsnog verschijnen

1.4.3

Installatie Vestics
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Locatie Vestics map
Als eerste stap kunt u aangeven in welke map u Vestics wilt installeren.

Wij adviseren iedereen om Vestics te installeren in de map C:\Vestics, maar desgewenst mag u
via de zoekknop [...] ook een andere map aanwijzen voor Vestics.
Als de juiste map is geselecteerd , druk dan op de knop Volgende.

1.4.3.2

Licentiebestand activeren
Om verder te kunnen gaan met de installatie van Vestics is het licentiebestand nodig. Dit bestand
is u toegezonden per e-mail. Als u nog geen licentie-bestand heeft ontvangen, druk dan op
annuleren om de installatie af te breken.
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Als u nog geen licentiebestand heeft ontvangen, druk dan op annuleren om de installatie af te
breken.
Als u de e-mail met het licentiebestand wel heeft ontvangen, ga dan als volgt te werk...
· Start uw e-mail programma
· Open het bericht van de Vestics Support afdeling met het licentiebestand als bijlage
· Sleep de bijlage met de naam license.ini vanuit het e-mail programma naar het witte vlak in het
Vestics installatie venster en laat het daar los
· Sluit het e-mail programma
· Druk op de knop Volgende om door te gaan met de installatie
Let op: Het kan zijn dat Outlook Express de bijlage ontoegankelijk heeft gemaakt. Lees hier hoe u
ontoegankelijk gemaakte bijlages weer toegankelijk kunt maken.
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Vestics bestanden aanmaken
Nu is de installatiewizard klaar om alle Vestics bestanden van Cd-rom naar de harde schijf te
kopiëren.

Als alle bestanden gekopieerd zijn drukt u op de knop Volgende
Dit is tevens de laatste stap van de fysieke installatie.

1.4.3.4

Introductie First Run programma
Als u klaar bent met
dede fysieke installatie van de Vestics bestanden op uw harde schijf wordt
automatisch een 2 installatie programma gestart dat de installatie geheel gereed maakt voor
gebruik. U merkt waarschijnlijk amper dat er een nieuw programma gestart wordt.
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Druk op de knop Volgende om te beginnen.

1.4.3.5

De Bestandscontrole
Als eerste stap gaat de FirstRun wizard controleren of alle mappen en alle bestanden compleet
zijn en eventuele fouten repareren.

Dit duurt slechts een paar seconden en zodra de knop Volgende oplicht kunt u er op klikken om
door te gaan.
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Vestics startopties
Als volgende kunt u kiezen uit onderstaande opties...

Door het vakje Plaats een snelkoppeling op mijn bureaublad aan te vinken komt er een
Vestics icoon op uw bureaublad zodat u Vestics kunt starten zonder eerst via de Startknop van
Windows te moeten gaan.
Door het vakje Start Vestics als Windows start aan te vinken zal Vestics in de opstartmap van
Windows geplaatst worden zodat Vestics altijd automatisch gestart wordt als u uw computer start.
Dit heeft als bijkomend voordeel dat Vestics ook automatisch gestart wordt als uw computer
opnieuw start na een stroomstoring. Nadeel is echter dat Vestics opgestart wordt tijdens het
opstarten van Windows, als uw computer toch al erg druk is. Bij een snelle computer zou dat
geen probleem moeten zijn. Heeft u een al wat ouder beestje, dan kunt u Vestics beter achteraf
starten via de snelkoppeling op het bureaublad.
Door het vakje Ik heb een vaste Internetverbinding aan te vinken geeft u aan dat uw computer
toegang heeft tot het Internet zonder telefoonkosten. Het wordt daardoor mogelijk om bijv. gratis
koersgegevens en nieuws van Internet te betrekken.
Nadat u de gewenste instellingen heeft gemaakt drukt u op de knop Volgende.
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Koersinleesprogramma's
Vervolgens kunt u aangeven welk koersinleesprogramma voor intradagkoersen u wilt gebruiken
in Vestics.

Indien u Vestics alleen gebruikt op basis van de dagkoersen die automatisch opgehaald worden
van de Vestics server, dan vinkt u geen enkel programma aan..
Heeft u een vaste Internetverbinding, dan kunt u desgewenst gratis de vertraagde koersen van
Teletekst inlezen. Ook via het inleesprogramma Internet Intradag kunt u gratis vertraagde
koersen van Internet inlezen.
Alle andere keuzes hebben voornamelijk betrekking op abonnementdiensten van real-time
datafeeds.
Later kunt u deze instellingen altijd via het Instellingenprogramma wijzigen. Daar heeft u
bovendien de keuze uit nog een aantal inleesmogelijkheden.
Nadat u de gewenste instellingen heeft gemaakt drukt u op de knop Volgende.
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Einde First Run Wizard
De configuratie van Vestics is nu beëindigd.

Door het vakje Vestics opstarten na afsluiten van deze Wizard aan te vinken zal Vestics
meteen gestart worden.

1.4.4

Vestics Starten
Vestics is nu klaar om gestart te worden.
De eerste keer zal Vestics meteen contact zoeken met de Vestics server om de koersen van de
afgelopen paar dagen op te halen en eventueel ook nieuwe versies van tabellen en software
ophalen.
U kunt Vestics starten door te klikken op het Vestics icoon op uw bureaublad of door het
programma Vestics te zoeken via de startknop.

1.5

Beginnen met Vestics
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we de een aantal van de veel voorkomende taken bij het in
gebruik nemen van Vestics op een rijtje zetten. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven
in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in logische volgorde doorbladeren.

1.5.1

Wat u moet weten
Vóórdat u met Vestics aan de slag gaat, adviseren we u dringend om even de beknopte inleiding
te lezen waarin alle Vestics functionaliteit in vogelvlucht beschreven wordt.
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Vestics installeren
Voor het installeren van Vestics op uw computer heeft u op de eerste plaats een geldige
gebruiksovereenkomst van Vestics nodig. Op basis van deze overeenkomst ontvangt u uw
persoonlijke licentiebestand voor Vestics.
Waarschuwing:
Indien u uw Vestics licentiebestand aan anderen ter beschikking stelt zal dat door de
centrale Vestico server geconstateerd worden hetgeen automatisch leidt tot het blokkeren
van uw licentie waardoor Vestics niet meer werkt.
Zodra u uw licentiebestand van Vestico heeft ontvangen kunt u Vestics installeren op uw
computer. In het hoofdstuk Installatie Vestics vindt u een gedetailleerde beschrijving hoe dat
moet.
Tijdens het installeren wordt ook gevraagd om het bestand license.ini vanuit uw e-mail te slepen
naar het installatievenster. Mocht uw e-mail pakket het slepen van bijlagen niet ondersteunen,
dan kunt u de bijlage ook opslaan in de map \vestics\tables\ini.

1.5.3

Vestics up-to-date brengen
De Cd-rom die u ontvangen heeft voor de installatie van Vestics is recentelijk aangemaakt en
bevat dus software, tabellen en koersen die redelijk up-to-date zijn.
De eerste keer dat Vestics gestart wordt zal Vestics automatisch bijgewerkt worden tot vandaag.
In de praktijk betekent dit dat in ieder geval de koersgegevens van enkele dagen worden
opgehaald, maar ook dat eventuele wijzigingen in de software en tabellen alsnog zullen worden
aangebracht.
Dit hele proces verloopt geheel automatisch en behoeft dus geen ingrijpen uwerzijds.

1.5.4

Vestics Opstarten
U kunt Vestics na de installatie op verschillende manieren starten...
· via de Windows startknop >> Programma's >> Vestics >> Vestics
· via de snelkoppeling Vestics op uw bureaublad (indien geselecteerd tijdens installatie)
· automatisch bij het opstarten van Windows (indien geselecteerd tijdens installatie)
Mocht u geen snelkoppeling op uw bureaublad hebben voor Vestics dan kunt u deze alsnog op
de volgende manier maken...
· Start de Windows Verkenner
· Ga naar de map \vestics\programs
· Selecteer het programma vcVestics
· Druk op de rechter muisknop en kies Kopiëren naar >> Bureaublad (Snelkoppeling maken)
· Nu wordt er automatisch een snelkoppeling gemaakt op het bureaublad
· Standaard heet deze snelkoppeling "Snelkoppeling naar vcVestics"
· Ga op de naam te gaan staan en kies rechter muisknop >> Naam wijzigen
· Verander de naam nu in "Vestics"

1.5.5

Inbrengen wachtwoord
Het is mogelijk om privacy gevoelige informatie in Vestics te beveiligen met een wachtwoord.
Mogelijke privacy gevoelige informatie is o.a.
· Uw effectenportefeuilles.
· Gebruikersnummers en wachtwoorden voor online effectenordersystemen zoals Alex en Binck.
· Gebruikersnummers en wachtwoorden voor datafeeds waar u op geabonneerd bent.
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Standaard is er geen wachtwoord op Vestics en dus kan iedereen via de diverse beheersfuncties
deze gegevens opvragen en eventueel muteren.
Het is daarom aan te raden om een Vestics wachtwoord in te stellen.
Dit wachtwoord hoeft alleen ingegeven te worden als u gebruik gaat maken van één van de
beveiligde functies. Op dat moment wordt het wachtwoord eenmalig opgevraagd en vervolgens
blijft dat wachtwoord geldig totdat u Vestics afsluit of totdat u het wachtwoord expliciet weer
terugneemt.
Het is ook mogelijk om het wachtwoord al meteen in te geven tijdens het opstarten van Vestics.

1.5.6

Aansluiten datafeed
Bij de installatie van Vestics worden standaard alle programma's, tabellen en instellingen
meegeleverd voor alle datafeeds die in Nederland gangbaar zijn.
Via de menukeuze Vesticsknop >> Data >> Inleesprogramma's kunt u aangeven welke
datafeeds u wilt activeren.
Door het plaatsen van een vinkje bij de naam van een datafeed kunt u de betreffende datafeed op
uw computer activeren. Als de datafeed eenmaal geactiveerd is zal deze elke keer als Vestics
gestart wordt, automatisch opgestart worden.
Door het vinkje weer weg te halen wordt het programma automatisch gestopt en gedeactiveerd.
Let op: sommige datafeeds bieden de mogelijkheid om zelf te configureren welke koersen
daadwerkelijk ingelezen moeten worden. Dat gaat veelal via het statusvenster van het betreffende
koersinleesprogramma. U vindt het statusvenster van de koersinleesprogramma's op het Status
tabblad in de vesticsbalk. Door op de knop details te drukken vindt de verschillende instellingen.
Raadpleeg het Helpbestand voor een nadere toelichting.

1.5.7

Instellen alarmering
Het is mogelijk om in Vestics gebruik te maken van alarmeringen op basis van koersniveaus die
door een fonds doorbroken worden of zelfs geheel geautomatiseerd op basis van een
handelssysteem.
Voordat u gebruik kunt maken van alarmeringen moet u eerst enkele gegevens instellen, zoals de
bestemming waar een dergelijk alarmsignaal heen gestuurd moet worden.
Nadat u eenmalig de bestemmingen geconfigureerd heeft, kunt u vervolgens via het
Signaleringsprogramma zelf signalen instellen.

1.5.8

Inbrengen eigen fondsen
Het beheer van alle tabellen wordt in principe centraal door Vestico geregeld. Op die manier zal
uw eigen Vestics installatie altijd de juiste gegevens bevatten wat betreft de fondsen, de
koppelingen met de datafeeds, enz.
Het kan echter zijn dat u geïnteresseerd bent in fondsen die (nog) niet tot het standaard
leveringspakket van Vestics behoren. Dit kunnen niet-beursgenoteerde Nederlandse fondsen of
buitenlandse fondsen zijn.
U kunt dergelijke eigen fondsen in Vestics inbrengen...
1. indien het buitenlandse fondsen betreft, voeg dan eventueel een nieuwe beurs toe aan de
Beurstabel
2. voeg vervolgens alle fondsen toe aan de Fondstabel via Tabellen Beheer
3. voeg tevens de zoekcodes voor deze fondsen toe in de diverse Zoektabellen
4. importeer eventuele historische data via de Importeren Koersen functie
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Vestics installeren op andere computer
Het gebruik van Vestics is persoonsgebonden. Dit gebruiksrecht is vastgelegd in de door u
ondertekende gebruiksrechtovereenkomst en op basis daarvan is door Vestico aan u een
licentiebestand toegezonden.
Het persoonsgebonden gebruiksrecht betekent dat alleen u gebruik mag maken van de
aan u ter beschikking gestelde Vestics programmatuur. Indien u uw Vestics
licentiebestand aan anderen ter beschikking stelt zal dat door de centrale Vestico server
geconstateerd worden hetgeen automatisch leidt tot het blokkeren van uw licentie
waardoor Vestics niet meer werkt.
Het persoonsgebonden gebruiksrecht geeft u wel het recht om dezelfde Vestics licentie te
gebruiken op meerdere PCs mits deze in een thuisnetwerk aan elkaar gekoppeld zijn.
Indien u Vestics opnieuw wilt installeren op een andere computer dan heeft het geen zin om
daarvoor de oorspronkelijke installatie Cd-rom te gebruiken als deze ouder is dan een paar
weken.
Zowel de software als de tabellen en de koersen op die Cd-rom zijn waarschijnlijk inmiddels sterk
verouderd en het is daarom beter om uit te gaan van de huidige situatie.
U kunt dat doen door een bijgewerkte Vestics omgeving van een andere computer via uw
thuisnetwerk te kopiëren naar de nieuwe computer

1.6

FAQ (Veel gestelde vragen)
Deze lijst is samengesteld aan de hand van de vragen die onze helpdesk tot nu toe bereikt
hebben.
Installatie
Vragen betreffende het installeren, verplaatsen en verwijderen van Vestics
Opstarten
Vragen over het starten van Vestics
Bureaublad
Vragen over het Vestics bureaublad, de taakbalk en de tabbladen
Status tabblad
Vragen over het status tabblad
Inleesprogramma's
Vragen over inleesprogramma's

1.6.1

Installatie

1.6.1.1

Wat wordt bedoeld met het licentiebestand
Bij de installatie van Vestics wordt gevraagd om het licentiebestand in de aangegeven map te
plaatsen. Hoe kom ik aan dat bestand?
Het licentiebestand is een klein bestandje dat specifiek is per Vesticsgebruiker, waarin o.a. uw
naam en gebruikersnummer is opgenomen.
Het licentiebestand wordt per e-mail naar u gezonden zodra Vestico de ondertekende
gebruiksovereenkomst heeft ontvangen.
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U kunt dus pas beginnen met de installatie van Vestics als u die e-mail met het licentiebestand
ontvangen heeft.
Tijdens de installatie wordt gevraagd om het licentiebstand naar de aangegevn map te slepen.
Dat kan rechtstreeks vanuit de meeste e-mailprogramma's en gaat als volgt...
1. Start het e-mailprogramma
2. Het dialoogvenster van de Vestics installatie blijft hierbij op de voorgrond staan
3. U kunt het dialoogvenster eventueel opzij schuiven als het in de weg staat maar zorg daarbij
dat een deel van het witte vlak nog zichtbaar blijft
4. Open in uw e-mailprogramma het bericht van Vestico met het licentiebestand als bijlage
5. Sleep de bijlage license.ini naar het witte vlak in het installatiedialoogvenster
6. Sluit uw e-mailprogramma af
7. Plaats het installatiedialoogvenster weer in het midden van het scherm
8. Druk op de knop Volgende
Mocht uw e-mail programma het slepen van bijlagen niet ondersteunen, gebruik dan de functie
"Bijlage opslaan als" om de bijlage op te slaan in de map \vestics\tables\ini.
Het kan zijn dat het e-mailprogramma de bijlage ontoegankleijk heeft gemaakt. Lees dan hier hoe
u de bijlage alsnog toegankelijk kunt maken.
1.6.1.2

Wat is de functie van het licentiebestand
Het licentiebestand bevat alle gebruikersgegevens, zoals naam en gebruikersnummer.
De gegevens in het licentiebestand worden o.a. gebruikt om dagelijks in te loggen op de centrale
server van Vestico om koersgegevens en updates op te halen.
Bij beëindiging van de gebruiksovereenkomst wordt het gebruikersnummer automatisch
geblokkeerd zodat niet langer meer gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten van het
Vestics Beleggers Netwerk.
Het licentiebestand is persoonlijk en mag onder geen enkele omstandigheden verstrekt worden
aan anderen. Indien andere mensen met uw licentiebestand gaan werken, wordt dat
geconstateerd door de Vestico server en wordt het betreffende gebruikersnummer automatisch
geblokkeerd.
Hoewel de gegevens in het licentiebestand als normale tekst leesbaar zijn, is het niet mogelijk om
aanpassingen in de tekst te maken. Elke verandering in het licentiebestand heeft tot gevolg dat
het licentiebestand ongeldig wordt en dat Vestics niet meer functioneerd.
Eventuele aanpassingen in uw gebruikersinformatie, zoals spelfouten of adreswijzigingen, kunt u
doorgeven via e-mail aan support@vestico.nl. U ontvangt dan automatisch een aangepast
licentiebestand.

1.6.1.3

Kan ik Vestics ook gewoon kopiëren van een andere computer
Het is toegestaan Vestics op meerdere computers te draaien, mits deze computers via een
thuisnetwerk aan elkaar gekoppeld zijn.
Indien u Vestics al geïnstalleerd heeft op een computer, dan kunt u deze bestaande Vestics map
via het netwerk kopieëren naar een andere computer.
Vervolgens kan de Vestics op de nieuwe computer als volgt geactiveerd worden...
1. Start de Windows Verkenner
2. Ga naar de map \Vestics\Programs
3. Start het programma vcFirstRun door erop te dubbelklikken
4. Volg de instrukties op het scherm
Vestics is nu klaar voor gebruik.
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Let op: indien u geen netwerk heeft, maar Vestics wilt overzetten op een nieuwe computer, dan
kunt u eventueel gebruik maken van een Cdrom-brander. U moet dan echter eerst de Vesticsmap
zippen, en het zipbestand op de Cdrom branden. Als u de individuele bestanden van de
vesticsmap rechtstreeks op een Cdrom brand, dan worden alle bestanden "Alleen lezen"
gemaakt, en is de kans groot dat de bestandsnamen van bepaalde bestanden verminkt worden.
Dit is ondermeer het geval als u gebruik maakt van het programma Nero. Door de map te zippen
vermijd u deze problemen.
1.6.1.4

Hoe kan ik de Vestics map verplaatsen
Als u bij nader inzien Vestics toch liever in een andere map of op een andere harde schijf zou
willen hebben dan waar u deze oorspronkelijk heeft geinstalleerd, dan is dat zondermeer
mogelijk.
U kunt de bestaande Vestics map gewoon met de Windows Verkenner naar de nieuwe lokatie
slepen. Ook kunt u met Windows Verkenner desgewenst de naam van de Vestics map
aanpassen. Bij al deze acties moeten uiteraard alle onderliggende mappen van Vestics meegaan.
Het is ook niet mogelijk om de namen van de onderliggende mappen aan te passen.
Vervolgens kan de nieuwe Vestics map als volgt geactiveerd worden...
1. Start de Windows Verkenner
2. Ga naar de map \Vestics\Programs op de nieuwe Vestics lokatie
3. Start het programma vcFirstRun door erop te dubbelklikken
4. Volg de instrukties op het scherm
De nieuwe Vestics map is nu klaar voor gebruik.

1.6.2

Opstarten Vestics

1.6.2.1

Hoe maak ik een snelkoppeling naar Vestics
U kunt een snelkoppeling naar Vestics op uw Windows bureaublad plaatsen om Vestics op
eenvoudige wijze te kunnen starten.
Dit gaat als volgt...
1. Start de Windows Verkenner
2. Ga naar de map \vestics\programs
3. Selecteer het programma vcVestics door er op te klikken (naam wordt blauw)
4. Druk op de rechter muisknop om het contextmenu op te roepen
5. Selecteer Kopieren naar >> Bureaublad (Snelkoppeling maken)

1.6.2.2

Vestics wil niet opstarten, waar kan dat aan liggen
Als Vestics niet wil opstarten, dan zal er over het algemeen een foutboodschap op het scherm
verschijnen.
Als er geen foutboodschap verschijnt, dan zou u het Vestics Logboek kunnen raadplegen. Binnen
Vestics kan dat altijd via de menukeuze Vesticsknop >> Onderhoud >> Logboek. Als het echter
niet lukt om Vestics te starten, dan kunt u het Logboek ook rechtstreeks raadplegen...
1. Start de Windows Verkenner
2. Ga naar de map \Vestics\Programs
3. Start het programma vcLogFileViewer door er op te dubbelklikken
Een mogelijke oorzaak van problemen kan liggen in een defect bestand.
Door vestics in Veilige modus te starten worden alle bestanden automatisch opnieuw opgebouwd.
U start Vestics in de Veilige modus via de Start-knop van Windows >> Programma's >> Vestics
>> Veilige modus.
Mocht deze menukeuze niet beschikbaar zijn, dan kunt u de Veilige modus forceren door
handmatig de bestanden te verwijderen. Dat gaat als volgt..
1. Start de Windows Verkenner of open Deze computer
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Ga naar de map \Vestics\Files
Kies menu Bewerken >> Alles Selecteren
Kies menu Bestand >> Verwijderen

Zoals gezegd zal Vestics de bestanden automatisch opnieuw aanmaken. De meeste bestanden
zijn ook nog beschikbaar in een andere vorm zodat er geen informatie verloren gaat. Het enige
bestand dat door deze actie geheel verloren gaat is het Logboek. Raadpleeg dus eerst het
logboek voordat u alle bestanden verwijderd.
Een andere mogelijkheid is dat het Koerstikbestand defect is. Een defect koersbestand zal
normaal geen gevolgen hebben voor het opstarten van het Vestics Bureaublad zelf, maar het kan
wel zijn dat een van de andere programma's in de problemen komt en daardoor het hele
opstartproces van Vestics verstoord wordt. Indien u aanwijzingen heeft dat het aan het Vestics
tikbestand kan liggen, dan zou u kunnen overwegen om het tikbestand te verwijderen. Vestics
maakt dan automatisch een nieuw tikbestand aan, maar u bent uiteraard wel alle tikken van na de
vorige dagafsluit kwijt. Het tikbestand kan als volgt verwijderd worden...
1.
2.
3.
4.

Start de Windows Verkenner of open Deze computer
Ga naar de map \Vestics\Data\Ticks
Selecteer het bestand TickFile
Kies menu Bestand >> Verwijderen

Als u het gevoel heeft dat het starten goed begint maar pas in de problemen raakt bij het
opstarten van de diverse tabbladen, dan zou u Vestics kunnen opstarten zonder tabbladen. Op de
volgende manier kunt u alle tabbladen uit Vestics verwijderen...
1. Start de Windows Verkenner of open Deze computer
2. Ga naar de map \Vestics\Tables\Views
3. Selecteer het bestand Desktop
4. Kies menu Bestand >> Verwijderen
Als het nu wel lukt om Vestics te starten, kunt u vervolgens een voor een de tabbladen openen en
weer sluiten totdat u het tabblad heeft gevonden dat het probleem veroorzaakt. Als blijkt dat
inderdaad een bepaald tabblad het probleem veroorzaakt dan kunt u in de rubriek tabblad lezen
hoe u dit kunt verhelpen.

1.6.3

De Vestics bureaublad

1.6.3.1

Taakbalk staat niet helemaal aan de bovenkant scherm
Als Vestics de vorige keer niet goed is afgesloten, dan kan het voorkomen dat de ruimte boven in
het beeldscherm, waar normaal de Vestics taakbalk gesitueerd is, niet wordt vrijgegeven. Het
gevolg is dat de volgende keer als u Vestics start, de Vestics taakbald ca. 1 cm van de bovenkant
van het scherm afblijft. Op die manier verliest u uiteraard extra beeldschermruimte.
Door op meerdere malen de Vesticsknop in de Windows taakbalk onder in het scherm te drukken
zal Vestics eerst geminimaliseerd worden en vervolgens weer te vorschijn komen. Meestal is dan
de taakbalk automatisch weer op de goede plek terecht gekomen.
Mocht deze oplossing niet werken, dan is er waacshijnlijk meer aan de hand en dan is de
eenvoudigste oplossing om Windows opnieuw starten.

1.6.3.2

Kan de taakbalk ook aan de zijkant van het scherm?
Nee, de Vestics taakbalk hoort echt boven in het scherm.
Als u de taakbalk tijdelijk wilt verwijderen, bijv. om een programma te starten dat de hele hoogte
van het beeldscherm nodig heeft, dan kunt u de taakbalk eenvoudig minimaliseren door op de
Vestics knop in de Windows taakbalk, onder in het scherm, te drukken. Na 1x of 2x drukken
wordt Vestics geminimaliseerd en is het hele beeldscherm beschikbaar voor andere
programma's.
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Drukt u opnieuw op de knop dan komt Vestics weer te voorschijn.
Deze eenvoudige manier om een programma te minimaliseren werkt niet alleen bij Vestics, maar
werkt bij alle Windows programma's.
1.6.3.3

Mijn AEX tabblad is weg
Bij het afsluiten van Vestics wordt altijd bijgehouden welke tabbladen open waren. Wordt Vestics
op een later tijdstip weer gestart, dan komen ook dezelfde tabbladen weer te voorschijn.
Bestaande tabbladen kunnen gesloten worden door op de naam van het tabblad te klikken en
vervolgens de rechter muisknop in te drukken. In het menu dat dan verschijnt zit een menukeuze
Tabblad sluiten.
Als u dat ooit gedaan heeft voor het AEX tabblad, dan wordt vanaf dat moment het tabblad AEX
niet meer automatisch getoond bij het opstarten van Vestics.
U kunt het AEX tabblad weer te voorschijn roepen door middel van de menukeuze Vesticsknop
>> Tabblad >> Open tabblad. U krijgt dan een lijstje van alle tabbladen te zien en kunt daaruit het
gewenste tabblad (bijv. AEX) selecteren.

1.6.3.4

Mijn AEX tabblad is leeg
Bij uitlevering van Vestics bevat het tabblad AEX een koersvenster met daarin alle fondsen van
de AEX, plus 2 of 3 grafieken.
Door een grafiek of koersvenster weg te klikken (via het kruisje in de rechter bovenhoek), wordt
het betreffende programma gesloten.
Bij het afsluiten van een tabblad, of bij het afsluiten van Vestics, waardoor alle tabbladen
automatisch gesloten worden, wordt bijgehouden welke vensters open waren in het betreffende
tabblad. Als Vestics dan op een later tijdstip weer gestart wordt, zullen exact dezelfde vensters op
exact dezelfde plek weer zichtbaar worden in het tabblad. Omgekeerd zullen alle vensters die niet
meer in het tabblad stonden bij het afsluiten van Vestics, ook niet meer te voorschijn komen als
Vestics weer gestart wordt. Door een venster te sluiten verdwijnt het dus definitief uit het
betreffende tabblad.
Mocht liever weer de oude indeling van het tabblad terug willen halen, dan kan dat via de
menukeuze Vesticsknop >> Tabblad >> Huidig tabblad >> Vorige versie. U ziet dan, op datum
gesorteerd, alle voorgaande versies die nog beschikbaar zijn van dat betreffende tabblad.
Het is uiteraard ook mogelijk om de vensters één voor één weer toe te voegen aan het tabblad en
naast elkaar te positioneren, maar het terughalen van de vorige versie is vaak veel eenvoudiger.

1.6.3.5

Hoe krijg ik de oorspronkelijke indeling weer terug
Als u de oorspronkelijke (of een vorige) indeling van een tabblad terug wilt halen, dan kan dat als
volgt...
1. Als het tabblad nog niet geopend is, open het dan met behulp van Vesticsknop >> Tabblad
>> Open tabblad
2. Klik op het tabje van het tabblad, zodat het tabblad actief wordt
3. Klik met de rechter muisknop op het tabje om het contextmenu op te roepen
4. Kies Vorige versie
5. Er verschijnt dan een lijst van vorige versies (op datum) van dit tabblad
6. Door de oudste te selecteren krijgt u de oorspronkelijke versie
7. Door een andere datum te selecteren kunt u elke willekeurige versie terughalen
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Het tabblad Status is een vast tabblad dat beschikbaar is op alle Vestics systemen.
Het tabblad Status is de plaats waar vaste componenten van Vestics, zoals het Datacentrum en
Inleesprogramma's, draaien. U kunt ook eigen vensters maken op het Status tabblad, bijv. bij het
bekijken van het Vestics logboek e.d.
1.6.4.2

Hoe kan ik Status tabblad sluiten
Het Status tabblad kan niet gesloten worden.
Het is ook niet verstandig om bijv. het Datacentrum, dat op het Status tabblad draait, te sluiten.
Als het Datacentrum niet meer draait, dan krijgt geen enkel Vestics programma meer koerstikken
en nieuws.

1.6.4.3

Het Status tabblad is rommelig
U kunt de indeling van het Status tabblad 'fatsoeneren' en vervolgens opslaan via de menukeuze
Tabblad opslaan onder de rechter muisknop van het tabje Status.
Als u echter nieuwe inleesprogramma's e.d. start via het Instellingenscherm, dan komen deze
nieuwe vensters op een willekeurige plek van het Status tabblad. U moet ze handmatig weer op
een goede plek neerzetten.
Onder normale omstandigheden zult u echter slechts éénmalig bepalen welke inleesprogramma's
u wenst te draaien onder Vestics. Als u dan het tabblad Status even goed indeelt dan zal deze
indeling verder bewaart blijven en niet meer rommelig worden. Het wordt pas rommelig als u gaat
'rommelen' door steeds weer andere inleesprogramma's te starten en te stoppen.

1.6.4.4

Hoe kan ik een vorige indeling terughalen
Als
dat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.6.4.5

u de oorspronkelijke (of een vorige) indeling van het Status tabblad terug wilt halen, dan kan
als volgt...
Klik op het tabje van Status zodat het Status tabblad actief wordt
Klik met de rechter muisknop op het tabje om het contextmenu op te roepen
Kies Vorige versie
Er verschijnt dan een lijst van vorige versies (op datum) van het Status tabblad
Door de oudste te selecteren krijgt u de oorspronkelijke versie
Door een andere datum te selecteren kunt u elke willekeurige versie terughalen

Weggeklikte programma's blijven terugkomen
Als u een programma op het Status tabblad wegklikt, dan komt er meestal een dialoogvenster
met drie mogelijkheden...
1. Stop het programma permanent
2. Stop het programnma nu, maar start het programma weer als Vestics de volgende keer
gestart wordt
3. Stop het programma en start het meteen weer (herstart)
Door keuze 1 wordt het vinkje weggehaald bij het betreffende programma in de instellingen van
Vestics.
Door keuze 2 blijft het vinkje aan, waardoor het programma automatisch gestart wordt als Vestics
weer opnieuw gestart wordt.
Als u tussentijds veranderingen aanbrengt in de instellingen van Vestics, bijv. door een vinkje weg
te halen of aan te zetten bij een ander inleesprogramma, dan worden op dat moment, net als bij
het opstarten van Vestics, alle inleesprogramma's gestart waarvan het vinkje aan staat.
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1.6.5

Tabbladen

1.6.5.1

Mijn tabblad is helemaal leeg
Door een grafiek of koersvenster weg te klikken (via het kruisje in de rechter bovenhoek), wordt
het betreffende programma gesloten.
Bij het afsluiten van een tabblad, of bij het afsluiten van Vestics, waardoor alle tabbladen
automatisch gesloten worden, wordt bijgehouden welke vensters open waren in het betreffende
tabblad. Als Vestics dan op een later tijdstip weer gestart wordt, zullen exact dezelfde vensters op
exact dezelfde plek weer zichtbaar worden in het tabblad. Omgekeerd zullen alle vensters die niet
meer in het tabblad stonden bij het afsluiten van Vestics, ook niet meer te voorschijn komen als
Vestics weer gestart wordt. Door een venster te sluiten verdwijnt het dus definitief uit het
betreffende tabblad.
Mocht u liever weer de oude indeling van het tabblad terug willen halen, dan kan dat via de
menukeuze Vesticsknop >> Tabblad >> Huidig tabblad >> Vorige versie. U ziet dan, op
datum gesorteerd, alle voorgaande versies die nog beschikbaar zijn van dat betreffende tabblad.
Het is uiteraard ook mogelijk om de vensters één voor één weer toe te voegen aan het tabblad en
naast elkaar te positioneren, maar het terughalen van de vorige versie is vaak veel eenvoudiger.

1.6.5.2

Tabblad veroorzaakt problemen bij het openen
Het kan voorkomen dat een tabblad problemen veroorzaakt bij het openen van dat tabblad. De
problemen worden dan niet veroorzaakt door het tabblad zelf maar door één van de vensters op
dat tabblad.
Het eenvoudigst is het om het betreffende tabblad geheel leeg te maken en vervolgens een
oudere versie van het tabblad te laden die wel nog goed was. Het leeg maken van een tabblad
gaat als volgt...
1. Start Windows Verkenner
2. Ga naar de map \vestics\tables\views
3. Dubbelklik op de naam van het defecte tabblad
4. Windows vraagt dan met welk programma u dit bestand wilt openen. Kies dan KladBlok (of
NotePad)
5. Verwijder alle regels, behalve de bovenste regel, uit het bestand
6. Sla het bestand op
7. Ga nu naar Vestics en open het tabblad via Vesticsknop >> Tabblad >> Open tabblad
8. Er komt dan een leeg tabblad
9. Gebruik Vesticsknop >> Tabblad >> Huidig tabblad >> Vorige versie om een vorige versie
(op datum) terug te halen.

1.6.5.3

Hoe krijg ik mijn oude indeling weer terug
Als u de oorspronkelijke (of een vorige) indeling van een tabblad terug wilt halen, dan kan dat als
volgt...
1. Als het tabblad nog niet geopend is, open het dan met behulp van Vesticsknop >> Tabblad
>> Open tabblad
2. Klik op het tabje van het tabblad, zodat het tabblad actief wordt
3. Klik met de rechter muisknop op het tabje om het contextmenu op te roepen
4. Kies Vorige versie
5. Er verschijnt dan een lijst van vorige versies (op datum) van dit tabblad
6. Door de oudste te selecteren krijgt u de oorspronkelijke versie
7. Door een andere datum te selecteren kunt u elke willekeurige versie terughalen
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Uiteraard moet u voor het inlezen van real-time koersen meestal een abonnement hebben bij de
betreffende data provider.
Het is dus zinloos om een koersinleesprogramma te starten als u geen toegang heeft tot de
betreffende datafeed.
Om een koersinleesprogramma te starten, gaat u als volgt te werk...
1. Start Vestics
2. Kies Vesticsknop >> Data >> Inleesprogramma's
3. Plaats een vinkje bij de gewenste datafeed
4. Klik op OK om het scherm te sluiten
Het koersinleesprogramma zal dan gestart worden er er verschijnt een statusvenster voor dat
inleesprogramma op het Status tabblad.
Het is belangrijk dat u de help informatie raadpleegd voor uw specifieke datafeed.
1.6.6.2

Hoe stop ik het inlezen van real time koersen
Als u een programma op het Status tabblad wegklikt, dan komt er meestal een dialoogvenster
met drie mogelijkheden...
1. Stop het programma permanent
2. Stop het programnma nu, maar start het programma weer als Vestics de volgende keer
gestart wordt
3. Stop het programma en start het meteen weer (herstart)
Door keuze 1 wordt het vinkje weggehaald bij het betreffende programma in de instellingen van
Vestics.
Door keuze 2 blijft het vinkje aan, waardoor het programma automatisch gestart wordt als Vestics
weer opnieuw gestart wordt.
Het is ook mogelijk om een inleesprogramma te stoppen door via Vesticsknop >> Data >>
Inleesprogramma's het vinkje weg te halen bij het betreffende programma en op OK te drukken.

1.6.6.3

Hoe krijg ik gratis intradag koersen
Er zijn 3 mogelijkheden om gratis intradagkoersen in te lezen in Vestics...
1. via het Koersinleesprogramma voor Teletekst vanaf Internet
2. via het Koersinleesprogramma voor Teletekst van een Teletekstkaart
3. via het inleesprogramma voor Internet Intradag
Meer over deze Koersinleesprogramma's vindt u in de Vestics Help informatie.

1.6.6.4

Hoe krijg ik gratis financiëel nieuws
Via het Nieuwsinleesprogramma voor Internet (zie Vestics Help informatie) kunt u financiëel
nieuws inlezen van Internet.

1.7

Forum
Een van de belangrijkste hulpmiddelen voor de deelnemers van het Vestics Beleggers Netwerk is
het forum op de website van Vestico.
Dit forum is toegankelijk voor alle deelnemers van het Vestics Beleggers Netwerk. Het forum
biedt de deelnemers enerzijds een plek waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden, en
anderzijds een 'archief' van vragen die door andere deelnemers zijn gesteld en beantwoord.
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In de nu volgende rubrieken wordt het gebruik van het forum verder toegelicht. Door rechtsboven op de knop Next of
Volgende te drukken kunt u de verschillende onderwerpen in logische volgorde doorlopen. Mocht u een zijsproing maken
door op een van de vele doorkopelingen te klikken, dan kunt u altijd weer terug naar de plek van oorsprong door
linksboven op de knop Vorige te drukken.

1.7.1

Oproepen van het forum
Om het forum te benaderen maakt u gebruik van uw standaard Internet programma, bijvoorbeeld
Internet verkenner of Internet Explorer van Microsoft. U gaat dan naar de website van Vestics
(www.vestico.nl).

Op de website vindt u allerlei informatie, maar voor het forum moet u klikken op het tabje Forum
boven in het scherm.
Vervolgens verschijnt de hoofdpagina van het forum...

Boven in het scherm (in de gele balk) staan een aantal menukeuzes, zoals "Registreer", enz.
In de tweede gele balk staat uw naam (als u al geregistreerd bent) en nog enkele persoonlijke
menukeuzes.
Zoals u ziet is het forum opgedeeld in een aantal rubrieken, zoals "Suggesties en vragen",
"Grafieken", :Koersvensters", enz. Via de schijfbalk aan de rechterkant kunt u verder naar
beneden doorschuiven, waardoor er nog meer rubrieken zichtbaar worden.
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Registreren
De allereerste keer moet u eenmalig even registreren voor het forum.

Het is, strikt genomen, niet noodzakelijk om te registreren. Het forum zal u in eerste instantie
gewoon als 'Gast' herkennen, en op die manier kunt u het forum lezen. Als u als gast ingelogd
bent, dan is dat te zien op de tweede gele regel, waar de tekst 'Welkom Guest' staat.
Het is niet mogelijk om als anonyme gast op het forum vragen te stellen of antwoorden te geven.
daarvoor moet u eerst registreren en een eigen gebruikersnaam ingeven.
Het registreren heeft, naast de mogelijkheid om deel te nemen aan de discussies op het forum,
nog een tweede voordeel... als geregistreerd gebruiker wordt een 'cookie' op uw computer
geplaatst, zodat bij een volgend bezoek middels kleurcodes bij elke rubriek wordt aangegeven of
er sinds de vorige keer nieuwe bijdragen zijn gekomen, en zo ja welke dat zijn. Op die manier
hoeft u in de toekomst alleen maar te kijken wat nieuw is om weer helemaal op de hoogte te zijn.
Als gast-gebruiker heeft u die faciliteit nu eenmaal niet.
Het registreren gaat als volgt...
· u heeft geen gegevens van Vestics of Vestico nodig om te kunnen registreren
· druk op de menukeuze Registreer in de gele menubalk linksboven in het scherm
· er verschijnt nu eerst een schermpje met de gebruiksvoorwaarden. Lees die goed en houdt u
svp aan de afspraken
· als u akkoord gaat met de gebruiksvoorwarden, druk dan op de knop I agree
· vervolgens verschijnt het registratiescherm
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U vult nu de diverse rubrieken in...
· als eerste kiest u een Alias of gebruikersnaam waaronder u bekend staat op het forum. Dat
mag een fantasienaam zijn (bijv. Daytrader) of uw eigen naam (bijv. Pierre of Pierre Dolmans).
Uiteraard kan er maar één gebruiker zijn met de gebruikersnaam Jan, dus Jan de Vries is
misschien een betere naam, ook om verwarring te voorkomen. Let op... deze naam is
hoofdletter gevoelig.
· vervolgens kiest u een Wachtwoord. Ook het wachtwoord is hoofdletter gevoelig.
· de volgende rubriek is uw E-mailadres. Dit wordt o.a. gebruikt om uw wachtwoord toe te
zenden als u het wachtwoord vergeten bent.
· vervolgens geeft u aan of andere gebruikers uw E-mailadres mogen zien als ze uw
gebruikersprofiel opvragen.
· heeft u een eigen Homepage of Website, dan mag u hier de URL ingeven. Anders laat u die
rubriek leeg
· maakt u gebruik van ICQ dan kunt u hier uw ICQ nummer ingeven. Anders laat u de rubriek
leeg
· in de rubriek Woonplaats mag u optioneel uw woonplaats invullen
· in de rubriek Interests mag u optioneel iets over uzelf vertellen
· in de rubriek Onderschrift kunt u een vaste tekst opnemen die automatisch aan elke posting
(bijdrage) op het forum wordt toegevoegd.
· nadat alle rubrieken zijn ingevuld drukt u op de knop submit
· u krijgt dan een bedankje om aan te geven dat het registreren gelukt is

Van alle door u ingevulde gegevens is alleen de Alias en uw eventuele Onderschrift direct
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zichtbaar voor de andere deelnemers. De resterende rubrieken (E-mailadres, Woonplaats, enz)
zijn alleen maar zichtbaar als een andere deelnemer uw gegevens (profiel) opvraagt.
Via de menukeuze Profiel is het mogelijk om uw gegevens achteraf aan te passen.
Het enige wat niet aangepast kan worden is uw gebruikersnaam (Alias). Dus bezint voor ge
begint en wees niet te olijk met het kiezen van een gebruikersnaam. Een naam zoals Lummeltje
lijkt misschien leuk in eerste instantie, maar na enkele weken (of de volgende ochtend als de
invloed van die 8 pilsjes uitgewerkt is) gaat u zich daar misschien toch aan ergeren.
Mocht u spijt hebben van de door u gekozen gebruikersnaam, dan kunt u uiteraard altijd weer
opnieuw registreren onder een nieuwe naam. Er is geen blokkade op dubbele registraties met
hetzelfde emailadres.

1.7.3

Inloggen op het forum
Normaliter wordt u automatisch ingelogd als u naar het forum gaat. Dat gebeurd middels het
mechanisme van "cookies" waardoor het forum gegevens kan opslaan op uw computer en
vervolgens dezelfde gegevens weer kan terugvragen bij een volgend bezoek.
Als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld in Internet Explorer (via Extra >> Internet
Opties >> Beveiling), dan zult u iedere keer expliciet moeten inloggen via de menukeuze Log-in in
de bovenste gele menuregel van het forum.

Nadat u de menukeuze Log-in heeft aangeklikt verschijnt het inlogscherm.

Om in te loggen vult u uw Alias (gebruikersnaam) en uw wachtwoord in en drukt u op de knop
Log in.
Als u het wachtwoord vergeten bent, dan kunt u het forum vragen om het wachtwoord toe te
sturen per E-mail. U klikt daarvoor op de blauwe tekst Wachtwoord vergeten? achter de rubriek
wachtwoord.
Let op: het wachtwoord gestuurd naar het E-mail adres dat gekoppeld is aan de gebruikersnaam
die u heeft ingetikt. Dus als uw E-mailadres wijzigd, dan moet u die wijziging zo snel mogelijk
aanpassen in uw gebruikersprofiel.
Let op: Het kan gebeuren dat u probeert in te loggen met de foutieve gebruikersnaam. Bijv. u
wilde registreren onder de alias JdV omdat u dat zo gewend bent op alle forums, maar bij het
registreren bleek dat de alias JdV al in gebruik was en daarom heeft u destijds maar
geregistreerd onder JdV2. Nu, enkele maanden later probeert u in te loggen onder de alias JdV,
maar het wachtwoord klopt niet. U drukt dus op de knop om het wachtwoord op te vragen, en er
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komt geen E-mail. U doet het voor alle zekerheid nogmaals, en weer geen E-mail. Immers, beide
E-mails worden gezonden naar het E-mailadres dat gekoppeld is aan de alias JdV en dat bent u
niet. U bent immers op dit forum JdV2. Voor u verwarrend en voor de andere JdV ook, want die
krijgt twee E-mails waar hij niet om gevraagd heeft. Dus als u geen E-mail ontvangt als u het
wachtwoord opnieuw opvraagt, dan betekent dat vrijwel zeker dat de gebruikersnaam niet klopt.

1.7.4

Gebruikersprofiel aanpassen
Het is mogelijk om achteraf uw gebruikersgegevens aan te passen.
Dat gaat via de menukeuze Profiel op de bovenste gele menuregel van het forum.

Als u deze menukeuze aanklikt verschijnt er een inlogschermpje, waar u uw wachtwoord moet
ingeven. vervolgens drukt u op de knop Log in.

Vervolgens verschijnt opnieuw het registratiescherm en kunt u alle gegevens wijzigen.
Nadat u de gewenste aanpassingen heeft gemaakt drukt u op de knop Submit om de wijzigingen
te bevestigen.
Het enige wat niet aangepast kan worden is uw gebruikersnaam (Alias). Mocht u spijt hebben van
de door u gekozen gebruikersnaam, dan kunt u uiteraard altijd weer opnieuw registreren onder
een nieuwe naam. Er is geen blokkade op dubbele registraties met hetzelfde emailadres.

1.7.5

Gegevens andere deelnemer opvragen
Bij alle bijdragen (Postings) op het forum, staat uiteraard de naam vermeldt van de gebruiker die
die bijdrage geleverd heeft.

Ook op andere plekken (bijv. Ingelogde gebruikers) staan namen van gebruikers vermeld.
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Vanaf de meeste plekken kunt u, door op een gebruikersnaam te klikken, de gegevens van die
gebruiker zichtbaar maken.

1.7.6

Lezen van de bijdragen
Eigenlijk valt er weinig toe te lichten op het lezen van de bijdragen op de forums.
Als u naar het forum gata ziet u in eerste instantie de hoofdpagina of Index van alle forums.
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Let op: via de schijfbalk aan de rechterkant van het scherm kunt u de lijst van forum-rubrieken
verder naar beneden schuiven, waardoor nog meer forum-rubrieken zichtbaar worden.
Op deze Index-pagina ziet u in eerste instantie alleen maar een lijst van forum-rubrieken. Achter
elke rubriek staat het totaal aantal onderwerpen (Topics) en het totaal aantal reacties (Replies). In
de gele kolom helemaal rechts staat achter elke forumrubriek van wanneer de laatste bijdrage is,
en door wie de laatste bijdrage is gemaakt.
Middels de gele en witte mapjes vóór elke rubriek wordt aangegeven of er in de betreffende wel
(geel) of niet (wit) een nieuwe bijdrage is toegevoegd sinds u voor het laatst naar die rubriek heeft
gekeken. Witte rubrieken mag u dus overslaan, want dara is niets veranderd.
Door op de naam van een rubriek te klikken wordt de betreffende rubriek geopend en ziet u alle
onderwerpen (topics) in die rubriek.

© 2001 Vestico BV

Vestics Documentatie

54

Let op: Allereerst kunt u met de schijfbalk aan de rechterkant het beeldscherm naar beneden
schuiven waardoor nog meer onderwerpen in beeld komen. Bovendien staat boven en onder de
lijst van onderwerpen via de tekst Meerdere pagina's voor dit forum [ 1 2 3 ] aangeven dat er
meerdere pagina's zijn. Door op de cijfers 1, 2 en 3 te klikken kunt u de betreffende pagina
oproepen.
Voor elk onderwerp ziet u in eerste instantie een omschrijving en toelichting, gevolgd door een
kolom met het aantal antwoorden en hoe vaak het betreffende onderwerp is bekeken. U kunt
daar ook zien wie het onderwerp heeft opgebracht. In de laatste kolom kunt u zien wanneer en
door wie voor het laatst op dat onderwerp is gereageerd.
De onderwerpen worden gerangschikt naar datum van de laatste bijdrage, waarbij de meest
recente bovenaan staat. het kan echter goed zijn dat het onderwerp zelf al maanden oud is, maar
nu weer bovenaan is komen te staan omdat toevallig vandaag iemand iets toegevoegd heeft aan
dat onderwerp.
Voor elk onderwerp staat met een kleurcode (groene of witte stip) aangegeven of u de
betreffende bijdrage al gelezen heeft. Alleen groene bijdragen zijn nieuw voor u.
Door op de omschrijving van het onderwerp te klikken kunt u het oorspronkelijke onderwerp en
alle reacties daarop zichtbaar maken...

De eerste bijdrage is altijd het oorspronkelijke bericht van het betreffende onderwerp. Alle
volgende bijdragen zijn antwoorden op het oorspronkelijke onderwerp. De bijdragen zijn
afwisselend op een lichte en donkere achtergrond.
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Bijfdragen leveren aan het forum
Als u geregistreerd en ingelogd bent op het forum kunt u reageren op een onderwerp en zo uw
eigen bijdrage leveren aan het forum. Het zal duidelijk zijn dat het dan wel om een bijdrage moet
gaan, en geen nutteloze prietpraat. Dus als iemand een vraag stelt, dan heeft het geen zin om
een bijdrage te leveren met de tekst: "Sorry, dat weet ik niet". Als alle 1000 deelnemers dat bij
onderwerp zou doen dan hebben we snel een vol, edoch waardeloos, forum.
Om te reageren moet u dus eerst inloggen op hret forum. Normaliter gebeurt dat automatisch als
u het forum oproept. daarbij wordt gebruik gemaakt van een cookie dat op uw computer is
opgeslagen. Als u bij uw Internet opties (onder beveiliging) het gebruik van cookies heeft
uitgeschakeld dan zult u elke keer als u naar het forum gaat expliciet moeten inloggen.
Aan de tweede gele regel boven in de kop van het forum kunt u zien of u ingelogd bent. Als daar
staat Welkom Guest: Log in dan bent u niet ingelogd en kunt u inloggen door op Log in te
klikken. Als u nog geen geregistreerd gebruiker van het forum bent dan moet u eerst eenmalig
registreren.

1.7.8

Reageren op onderwerp
Als u een zinvolle bijdrage wilt leveren aan een van de bestaande onderwerpen op het forum, dan
zijn we u daar heel dankbaar voor.

Door op de knop Reageer op topic te drukken kunt een antwoord geven, c.q. bijdrage leveren,
aan het onderwerp dat momenteel op het scherm staat. U moet dan wel ingelogd zijn.
Er verschijnt dan een invulscherm waar u uw bijdrage kunt invoeren...

Voor het inbrengen van uw bijdrage maakt u gebruik van het tekstveldje in de rubriek Post. U
moet vooral niet zelf de zinnen afkappen om op een nieuwe regel te beginnen. Type gewoon
door, en als het volgende woord niet meer op de regel past dan wordt dit woord automatisch
verplaatst naar de volgende regel. Omdat dit schermpje veel smaller is dan de weergave op het
forum zelf zal de regeleendeling op het forum sowieso anders zijn dan wat u nu ziet. Alleen als u
echt op een nieuwe regel wilt beginnen mag u uiteraard wel op Enter drukken.
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Nadat u de tekst helemaal heeft ingetikt kunt u desgewenst nog een vinkje plaatsen bij de rubriek
"do you want email notification of replies?". Als u die rubriek aanvinkt ontvangt u automatisch
een email zodra iemand in dit onderwerp een nieuwe bijdrage heeft toegevoegd. Op die manier
blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen dit onderwerp.
Mocht u twijfelen over de opmaak, en uw hele bijdrage nog even overzichtelijk weergegeven
willen zien, dan klikt u Yes aan achter de rubriek "Do you wish to preview before posting?".
Vervolgens drukt u op Submit.
LET OP: Als u inderdaad gebruik gemaakt heeft van de Preview mogelijkheid, vergeet dan vooral
niet om na het controleren van de tekst (en eventuele correcties gemaakt te hebben) alsnog
opnieuw op Submit te drukken. Pas daarna wordt de bijdrage daadwerkelijk toegevoegd!

1.7.9

Nieuw onderwerp openen
Als u een nieuw onderwerp wilt toevoegen aan het forum, hetzij in de vorm van een vraag of in de
vorm van een opmerking of tip, dan kan dat.

U drukt dan op de knop Nieuw topic. U moet dan wel ingelogd zijn.

In de rubrieken Topic Title en Topic Description kunt u een Omschrijving en een korte
toelichting geven op het nieuwe onderwerp. Deze gegevens moeten uiteraard de lading dekken,
en ook zinvol zodat de andere deelnemers een duidelijk beeld krijgen van het onderwerp. Dus
geen onderwerp met de titel "Wie kan me helpen"; de titel "Importeren koersen" is al beter, en de
titel "Importeren ascii koersen" misschien nog duidelijker.
Het resterende gedeelte van het invulscherm is gelijk aan dat voor het reageren op een bestaand
onderwerp.
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1.7.10 Zoeken op onderwerp
Via de menukeuze Zoeken, rechtsboven in de eerste gele menuregel van het forum, kunt u
zoeken naar onderwerpen waarin bepaalde woorden voorkomen..

Nadat u op de menukeuze Zoeken heeft geklikt verschijnt het Zoekschermpje.

De simpelste zoekbewerking bestaat uit het intikken van één of meerdere zoekwoorden en
vervolgens drukt u op Start Search.
Als u een bericht zoekt van een specieke deelnemer, of in een specifiek forum, dan kunt u de
zoekopdracht op die manier versnellen.
Let op: als u meerdere woorden intikt, dan resulteert dat niet in minder onderwerpen maar in
meer! Een onderwerp wordt namelijk geselecteerd als ook maar één van de zoekwoorden in het
onderwerp voorkomt!

Tijdens het zoeken kunt u zien hoe ver het zoeken gevorderd is, en hoeveel resultaten er tot nu
toe zijn gevonden. de totale zoektijd bedraagt meestal enkele minuten.
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Nadat alle forums zijn afgezocht wordt een lijst getoond van alle onderwerpen waarin minimaal
één van de zoekwoorden voorkwam. Door op het betreffende onderwerp te klikken wordt dat
onderwerp weergegeven. Door vervolgens op de knop Vorige van uw Internet programma te
drukken komt u weer terug bij de zoekresultaten en kunt u een ander onderwerp selecteren.

1.7.11 Overzicht forum-functies
Voor een toelichting voor de meer geavanceerde mogelijkheden van het forum verwijzen we naar
de Helpbestanden van het forum. Deze zijn helaas wel in het engels.
We noemen hier enkele van de mogelijkheden...

Binnen het forum vindt u boven in het scherm twee gele menu-balken...

Registreer: Eenmalig registreren als gebruiker
Zie het hoofdstuk Registreren voor een gedetailleerde beschrijving.
Profiel: Bekijken en aanpassen eigen profiel
Zie het hoofdstuk Gebruikersprofiel aanpassen voor de details.
Log-in: Inloggen op forum
Zie het hoofdstuk Inloggen op het forum voor de details.
Wachtwoord vergeten: Wachtwoord laten toesturen per E-mail
Lees hierover in het hoofdstuk Inloggen op het forum.
Actieve gebruikers: Wie is ingelogd en wat is zij/hij aan het doen
Via de menukeuze Active gebruikers kunt u zien welke gebruikers op dit moment actief zijn en
wat ze zijn aan het doen. U ziet dan bijvoorbeeld dat ze in het onderwerp Activiteiten aan het
lezen zijn, etc.
Help: (Engelse) helpbestanden over het forum
Via de menukeuze Help kunt u de oorspronkelijke helpbestanden van de forumsoftware lezen.
deze zijn helaas in het engels.
Zoeken: Zoek naar bijdragen over een bepaald onderwerp
Zie het hoofdstuk Zoeken op onderwerp voor de details.
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Bij het bekijken van een bijdrage staan boven de bijdrage de volgende
knoppen...

Edit: De tekst van de bijdrage aanpassen
Via de knop Edit is het is mogelijk om de tekst van uw eigen bijdrage aanpassen. Dus ziet u een
storende taalfout, of wilt u de omschrijving nog wat duidelijker maken, dan kan dat. Als het een
onderwerp van iemand anders betreft dan werkt deze knop uiteraard niet.
Gegevens: Toon gegevens (profiel) van deze deelnemer
Via de knop Gegevens is het mogelijk om het gebruikersprofiel te raadplegen van de deelnemer
die de betreffende bijdrage heeft geplaatst.
Message: Stuur een bericht naar deze deelnemer
Via de knop Message is het mogelijk om buiten het forum om, voor de andere deelnemers
onzichtbaar, te reageren op deze bijdrage. Op die manier kunt u, ook als u het email-adres van
de deelnemer niet kent, een bericht naar hem sturen. Als u het emailadres van de deelnemer wel
kent (bijv. omdat dat zichtbaar is onder de knop Gegevens), dan kunt u beter een gewoon
emailbericht sturen.
Quote: Reageer op bijdrage
Door middel van de knop Quote kunt u een eigen reactie plaatsen op de bijdrage. In grote lijnen
is dit dus gelijk aan de normale manier van reageren via de knop Reageer op topic. Het verschil
is echter dat via de knop Quote de tekst van de geselecteerde bijdrage wordt opgenomen in het
tekstveld waar u normaliter de bijdrage intikt. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop u bij het
beantwoorden van een email de tekst van de oorspronkelijke email mee kunt nemen in uw eigen
bericht.

2

Overzicht Vestics programmatuur
In dit overzicht wordt voornamelijk ingegaan op de functionaliteit van de diverse Vestics
componenten en hun onderlinge relatie.
Bij de beschrijvingen gaat het er dus niet in de eerste plaats om de gebruiker te instrueren over
gebruik van de programmatuur, maar om een inzicht te geven in de vele beschikbare functies.
Voor de gedetailleerde gebruikershandleiding van de individuele Vestics componenten wordt
verwezen naar de per component beschikbare referentiedocumentatie.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we een overzicht geven van de belangrijkste Vestics functies.
Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het
hele boek in logische volgorde doorbladeren.

2.1

Algemene opzet Vestics programmatuur
De doelstelling van de Vestics programmatuur is om u als belegger een zo comfortabel
mogelijke omgeving te bieden voor het beheer van uw beleggingen.
Deze doelstelling wordt op de eerste plaats gewaarborgd door het beheer van de koersdata,
tabellen en programmatuur zo veel mogelijk automatisch te laten verlopen, waarbij tabellen en
programmatuur centraal door Vestico wordt beheerd.
Op de tweede plaats is de opzet van de programmatuur geheel aangepast aan de behoefte van
de belegger. De programmatuur is er op gericht om als het ware 'mee te denken' met de meest
voor de hand liggende acties van de gebruiker, en daar vervolgens op te anticiperen.

© 2001 Vestico BV

Overzicht Vestics programmatuur

60

Op de derde plaats is bij het ontwerp van de programmatuur veel aandacht besteed aan een
zekere mate van ingebouwde veerkracht, waardoor eventuele foutsituaties zoveel mogelijk door
de programmatuur zelf worden hersteld.
Last but not least is er bij de opzet van uit gegaan dat er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen,
altijd situaties zullen ontstaan waarbij dingen fout gaan. Om ook die situaties snel te kunnen
herstellen, zijn er in de programmatuur extra voorzieningen getroffen. Zo wordt bijvoorbeeld
automatisch een beveiligingskopie gemaakt van elke tabel en instelling als deze gewijzigd
worden. Via een simpele handeling kan vervolgens in geval van problemen snel weer de oude
situatie hersteld worden.

2.2

Het verzamelen van koersgegevens
Een van de taken van veel beleggingssoftware is het opbouwen van koershistorie, zodat de
belegger op eenvoudige manier grafieken en overzichten kan maken waarin het koersverloop
van de fondsen te volgen is.
Binnen Vestics worden alle binnenkomende koersgegevens allereerst opgeslagen in een
intradag koersbestand (het zogenaamde Huidige tikbestand).
Eenmaal per dag worden vervolgens aan de hand van deze koersgegevens de historische
koersgegevens van de individuele fondsen en portefeuilles bijgewerkt.
De binnenkomende koersgegevens komen van twee soorten bronnen:
· dagelijks worden de dagkoersen van de EuroNext opgehaald van de centrale server van het
Vestics Beleggers Netwerk
· via speciale inleesprogramma's is het mogelijk om gedurende de dag intradag koersen (al
dan niet vertraagd) in te lezen
Voor het inlezen van intradag koersen bestaan tal van inleesprogramma's die meegeleverd
worden met Vestics
· inlezen van teletekst via een Pinaccle of Keyword teletekstkaart
· inlezen van real-time datafeeds zoals Eris, NDK en Active-plus (abonnement vereist)
· inlezen van websites op Internet zoals Nos-Teletekst of Yahoo
· via DDE inlezen vanuit andere programma's
meer informatie over...
Het Vestics Datacentrum
Koersinleesprogramma's

2.3

Het weergeven van koersgegevens
Via een Koersvenster, ook wel monitorscherm genoemd, is het mogelijk om de koersgegevens
van een aantal fondsen in de vorm van een tabel weer te geven.
Een eenvoudig Koersvenster ziet er als volgt uit:
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Meestal wordt per fonds aangegeven wat de huidige koers is, en wat de hoogste en laagste
koers van de dag is geweest. In Vestics kunnen in het Koersvenster naast de gegevens over de
huidige koers ook informatie over de huidige positie (aantal aandelen, sinds wanneer, tegen
welke prijs gekocht, winst tot dusver, enz) weergegeven worden, als ook allerlei informatie die
gebaseerd is op formules, zoals indicatoren en de door handelssystemen berekende entry of
exit punten.
Middels een Koersvenster is het mogelijk om in één enkele oogopslag een inzicht te krijgen in
de gegevens van een groot aantal fondsen.
Door gebruik te maken van de mogelijkheid om fondsen via kleurcodes te verdelen in groepen
(stijgers/dalers of long/short, enz), de fondsen te sorteren in elke gewenste volgorde, en de vele
andere faciliteiten die het Koersvenster biedt, wordt een optimaal beeld gegeven van de
toestand van de beurs op elk moment
Het is mogelijk om in Vestics een groot aantal Koersvensters naast elkaar open te hebben. Zo is
het bijv. denkbaar dat er Koersvensters zijn voor verschillende fondsen (AEX, Midkap,
internationale indices) of dat er Koersvensters zijn die qua fondsen overlappen, maar die elk op
eigen manier de gegevens weergeven en sorteren. Denk daarbij aan een Koersvenster alle
fondsen in de eigen portefeuille en een ander Koersvenster dat de stand van allerlei indicatoren
laat zien.
meer informatie over...
Koersvensters
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Het weergeven van grafieken
Een grafiek geeft op grafische wijze het verloop van de koers van een aandeel weer.

Dat kan een langetermijngrafiek zijn, waarin 20 of 30 jaar koersdata op weekbasis wordt
getoond, of een intradaggrafiek waarin elke wijziging in de koers op tikbasis wordt weergegeven.
Naast het koersverloop worden in grafieken vaak extra informatie weergegeven. Dat kan zijn in
de vorm van indicatoren die op basis van de koers of de omzet berekend worden, of in de vorm
van handmatig ingetekende steun en weerstandslijnen, trendkanalen, enz.
Op het gebied van grafieken mag u de volgende functionaliteit van Vestics verwachten:
· Vrij instelbare tijdsas (minuten, uren, dagen, weken)
· Behalve op basis van tijd ook grafieken op basis van tikken (1-tik of N-tikken, bijv. elke
eenheid van 20 tikken geeft Open-Hoog-Laag-Slot-Volume).
· Het tekenen van lijnen, trendkanalen en retracement niveaus. Dit kan handmatig, maar
eventueel ook op basis van formules in VestiCode.
· Groot aantal meegeleverde indicatoren
· De mogelijkheid om eigen indicatoren toe te voegen. Deze worden geprogrammeerd in
VestiCode of in EasyLanguage van Omega Research
· In de grafieken kunnen behalve indicatoren ook complete handelssystemen worden
geprogrammeerd
· Fondsgrafieken worden opgeslagen als permanente grafiek voor één bepaald fonds, ideaal
dus voor handmatig bepaalde trendlijnen e.d.
· Vrije grafieken kunnen gebruikt worden voor elk fonds, en bevatten meestal indicatoren op
basis van formules
De grafiek van een bepaald fonds kan opgeroepen worden vanuit vrijwel elke andere Vestics
component middels de rechter muisknop >> Grafiek.
Ook is het mogelijk om via slepen (drag & drop) een fonds van een Vestics component naar een
grafiek te slepen.
meer informatie over...
Grafieken
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Het werken met portefeuilles
In Vestics is het mogelijk om één of meerdere portefeuilles te beheren.
Door steeds alle transacties op de portefeuilles in te brengen bouwt men een historie op,
waardoor het mogelijk is om achteraf allerlei interessante informatie op te vragen.
Behalve een overzicht van de huidige positie is het ook mogelijk om het verloop van reeds
gesloten posities te zien, een overzicht op te vragen van eventuele openstaande (limiet) orders
en inzicht te krijgen in het verloop van de waarde van de portefeuille.
Op basis van de huidige positie kan Vestics helpen bij het plaatsen van (verkoop) orders, door al
zoveel mogelijk het orderformulier in te vullen. Indien mogelijk kan Vestics zelfs van dienst zijn
bij het plaatsen van orders bij Internet brokers zoals Alex en Binck. Vindt daarbij meteen
terugmelding van de uitvoering plaats, dan kan de betreffende order ook al meteen in de
portefeuille verwerkt worden. Zo niet, dan wordt de order als 'openstaande' order geboekt, en
kan deze op een later tijdstip alsnog in de portefeuille verwerkt worden.
Meer informatie over...
Portefeuillebeheer
Portefeuille Server

2.6

De Fondsverkenner
Bij het opvragen van koersgegevens en grafieken is het vaak nodig om aan te geven van welk
fonds men de betreffende informatie wenst.
De Fondsverkenner is een programma die het gemakkelijk maakt om een overzicht te krijgen
van alle beschikbare fondsen, en vervolgens de fondsen te kiezen die men in een andere
Vestics programma wil gebruiken.

De bediening van de Fondsverkenner lijkt sterk op die van de Windows Verkenner, echter in dit
geval zijn de mappen en bestanden vervangen door Beurzen, Fondstypes en de individuele
fondsen.
Via slepen (drag & drop) kan een willekeurig fonds bijvoorbeeld opgepakt worden uit de
Fondsverkenner en losgelaten worden boven een grafiekvenster. Het grafiekvenster zal zich dan
meteen aanpassen aan het fonds dat er naar toe is gesleept.
Meer informatie over...

© 2001 Vestico BV

Overzicht Vestics programmatuur

64

De Fondsverkenner

2.7

Koersgegevens naar andere programma's
Het is goed mogelijk dat u naast Vestics ook andere programma's gebruikt die toegang moeten
hebben tot de koersgegevens van Vestics.
Om dat mogelijk te maken biedt Vestics de volgende manieren van data uitwisseling...
Dagelijkse koersupdate
Als onderdeel van het verwerken van de dagelijkse koersupdate kunnen de koersgegevens van
die dag ook beschikbaar gesteld worden in het formaat van NedKoers, Fibbs of andere populaire
download formaten. Deze updates kunnen vervolgens in andere programma's ingelezen worden
om ook daar de koersgegevens voor vandaag bij te werken.
Intradag koersen doorgeven via DDE-koppeling
Alle koersgegevens die bij Vestics binnenkomen op intradag basis, zoals koersen van vertraagde
of real-time datafeeds, kunnen zonder vertraging verder doorgespeeld worden naar externe
programma's die DDE-koppeling ondersteunen. U kunt hierbij denken aan Excel, maar ook aan
inleesprogramma's als Omnicom e.d. die koersen via DDE inlezen voor o.a. MetaStock en
TradeStation.
Exporteren koersen
Tenslotte kunt u op elk gewenst moment koersen exporteren in een formaat naar wens.
Ondersteunde formaten zijn o.a. Ascii, MetaStock en Wallstreet.

2.8

Signaleringsfuncties
Via de signaleringsfunctie kunt u vooraf signalen instellen die automatisch afgaan als de koers
van een aandeel een bepaald niveau doorkruist.
Zo kunt u bij aankoop van een aandeel al meteen 'in koelen bloede' bepalen bij welke
ondergrens u afscheid neemt van het verliesgevende fonds, en bij welke bovengrens u
eventueel winst neemt.
Naast deze 'met de hand' ingestelde signalen, is het ook mogelijk om vanuit de Koersvensters
en grafieken op basis van geprogrammeerde aan- en verkoopregels automatisch signalen te
laten genereren.
Uniek is de mogelijkheid van Vestics om na het optreden van het signaleringsniveau nog te
wachten met het signaal totdat de koersontwikkeling omdraait. Op die manier kan met name het
nemen van winst uitgesteld worden zolang de koers zich gunstig ontwikkelt. Zodra echter de
gunstige ontwikkeling stopt en men weer een deel van de winst begint terug te geven wordt
alsnog het signaal gegenereerd. Dit volgmechanisme, in het engels een 'trailing stop' genoemd,
is volledig geïntegreerd in de signaleringsmodule van Vestics.
Alle signalen, zij het handmatig of geprogrammeerd, worden vervolgens aan de gebruiker
kenbaar gemaakt zodra ze optreden. Dat kan via een simpele boodschap op het beeldscherm of
via een bericht naar SMS, e-mail of ICQ.
Meer informatie over...
Het Signaleringsprogramma

2.9

Nieuwsverzameling en weergave
Op Internet zijn tal van websites met financieel nieuws. In Vestics is het mogelijk om enkele
keren per dag deze websites af te scannen en eventuele nieuwe berichten op te slaan in de
nieuwsverzameling van Vestics.
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Op die manier ontstaat er op termijn een mooi archief met allerlei gegevens over bedrijven en
macro-economische informatie die op een eenvoudige manier bij de geplande aanschaf van een
aandeel geraadpleegd kunnen worden.
Meer informatie over...
Nieuwsinleesprogramma's
Nieuwslezer

2.10

Weergave internetpagina's
Via zogenaamde Internetvensters of HTML-vensters is het mogelijk om een aantal vaste
pagina's van Internet op te halen en lokaal beschikbaar te houden.
Beschikt men bovendien over een vaste Internet aansluiting, dan kan men vervolgens zorgen
dat deze pagina's automatisch elke paar minuten ververst worden. Op die manier kan men, via
het tabblad mechanisme van het Vestics bureaublad, alle actuele nieuws direct beschikbaar
houden.
Meer informatie over...
Internetpagina weergeven

2.11

Het plaatsen van effectenorders
Vanuit de meeste componenten van Vestics is het mogelijk om rechtstreeks een order te
initiëren.
Zo kan men bijvoorbeeld vanuit de Grafiek van Philips via de rechter muisknop aangeven dat
men het aandeel wil verkopen.
Alle ordergegevens worden daarbij zoveel mogelijk vanuit de bekende portefeuille situatie al
ingevuld. De resulterende ordergegevens bevatten niet allen de naam van het fonds (Philips) en
het aantal te verkopen aandelen (vanuit de huidige portefeuille positie), maar ook het
telefoonnummer en de naam van de contactpersoon bij de bank en het rekeningnummer van de
effectenrekening.
Indien het een effectenrekening betreft waarbij het mogelijk is om de order via Internet in te
brengen, kunt u via een simpele druk op de knop Vestics opdracht geven om de order via
Internet te plaatsen. Ook nu weer zal Vestics automatisch alle handelingen verrichten, inclusief
het invullen van het gehele orderformulier met de op de betreffende website gewenste
fondscodes, etc. U hoeft alleen maar de order te controleren en te bevestigen.
Meer informatie over...
Het Orderprogramma

2.12

Diverse hulpprogramma's
Bij Vestics worden tal van hulpprogramma's geleverd die het beheer van de beleggingen
ondersteunen.
Enkele voorbeelden:
· Een programma dat automatisch via Internet de klok van de PC goed zet, waardoor
eventuele intradag koerstikken de juiste tijd krijgen.
· Een programma waarmee het mogelijk is om op vooraf ingestelde tijden een programma of
script te starten.
· Programma's om koersen in te lezen van externe bronnen zoals historische Cd-roms en
koersen die van Internet zijn gedownload.
Meer informatie over...
Klok Synchronisatie programma
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De Taakplanner
Importeren koersgegevens

2.13

Gebruik externe koersbestanden
Het is mogelijk om in Vestics koersgegevens te gebruiken van andere programma's.
We zullen een aantal begrippen en voorbeelden beschrijven...
Koersbronnen
Een Koersbron is zoals de naam al zegt een "bron van koersgegevens".
U kunt hierbij denken aan..
· Een Cd-rom met historische koersgegevens
· De koersgegevens van externe programma's zoals Wallstreet of Hermes
· Historische koersgegevens ergens op de harde schijf
Al deze 'bronnen' kunnen eenmalig in Vestics 'herkend' worden, waarna ze beschikbaar zijn voor
toekomstige analyses.
Het herkennen (scannen) van koersgegevens
Bij het herkennen van de koersgegevens in een Koersbron wordt eenmalig vastgesteld met welk
Vestics fonds elk extern koersbestand overeenkomt. De relatie tussen Vestics fondsen en
externe koersbestanden wordt vervolgens vastgelegd in een zogenaamde Zoektabel.
Zoektabelen
Een Zoektabel is een tabel waarin de relatie wordt gelegd tussen een Vestics fonds en de naam
van dat betreffende fonds in een externe omgeving. Bijv. bij het inlezen van koersgegevens van
teletekst wordt gebruik gemaakt van een Zoektabel welke het mogelijk maakt om de naam om de
teletekstpagina (bijv. 'Fortis') te vertalen naar het juiste fonds in Vestics. Hetzelfde geldt voor het
inlezen van real-time koersen van QuoteStream ook nu weer moet de code van
QuoteStream(bijv.'17RAFORA') gerelateerd worden aan het juiste Vestics fonds. Een laatste
voorbeeld: als Vestics een order wil plaatsen bij Alex moet ook weer gebruik gemaakt worden van
de juiste fondsnaam of fondsnummer en ook nu weer wordt de vertaling gedaan door middel van
een Zoektabel.
Het importeren van koersgegevens
Zoals u inmiddels wel begrepen zult hebben is het mogelijk om koersgegevens vanuit externe
bronnen te gebruiken in bijv. Vestics grafieken. Het is echter ook mogelijk om deze externe
koersen eenmalig in te lezen in Vestics en op te slaan in de Vestics koersbestanden. De externe
koersgegevens worden als het ware interne koersgegevens. Deze handeling noemen we het
importeren van koersgegevens.
Het exporteren van koersgegevens
Het is soms handig om koersgegevens van Vestics beschikbaar te hebben in een extern formaat,
bijv. om deze te kunnen inlezen in andere programmatuur. Zo is bijv. het MetaStock koersformaat
een soort industriestandaard inleesformaat voor koersgegevens geworden dat door vrijwel elk
programma (ook Vestics) ingelezen kan worden. Via de export functie van Vestics is het mogelijk
om interne Vestics koersen te converteren naar een extern koersformaat naar wens.
Ascii Koersen
Net als het MetaStock formaat is ook het uitwisselen van Ascii koersen tussen programma's
relatief goed te doen. Echter, het begrip Ascii slaat hierbij niet op een of andere afgesproken
bestandsindeling (zoals bij MetaStock formaat), maar geeft aan dat het om tekstbestanden gaat.
Ascii koersbestanden laten zich dan ook probleemloos openen in tekstprogramma's zoals
Kladblok en Word of in een Excel werkblad. Wie echter een aantal Ascii koersbestanden van
verschillende leveranciers vergelijkt zal al meteen zien dat er geen duidelijke afspraken zijn over
de indeling van een dergelijk bestand. Bij het importeren of exporteren van Ascii koersbestanden
in Vestics moet dus altijd nog opgegeven worden wat de exacte opbouw van het bestand is.
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Privacy en beveiliging
Op het gebied van privacy en beveiliging moet er in elke software een afweging gemaakt worden
tussen enerzijds gebruikersvriendelijkheid en anderzijds het waarborgen van de privacy en het
voorkomen van misbruik.
Vanuit het oogpunt van gebruikersvriendelijkheid is het wenselijk dat een software pakket als
Vestics zoveel mogelijk functies uitvoert zonder dat u als gebruiker continue klaar moet staan met
allerlei wachtwoorden.
Vanuit het oogpunt van Privacy is het wenselijk dat alleen u bij bepaalde informatie kunt komen of
bepaalde handelingen kunt verrichten.
In Vestics is gekozen voor de volgende opzet...
Alle inlognamen, wachtwoorden, e.d. voor externe diensten, zoals de wachtwoorden voor het
inloggen bij Alex, worden Sleutels genoemd, en al die sleutels zitten veilig opgeborgen in een
soort sleutelkastje, het Sleutelbestand. Dit Sleutelbestand kunt u beheren met behulp van het
Instellingen programma.
Het Sleutelbestand is gecodeerd met behulp van een zeer geavanceerd codeermechanisme,
DES genoemd.
Ook andere privacy gevoelige informatie, zoals uw portefeuilles, worden met behulp van dezelfde
DES-codering beveiligd.
U moet zelf een wachtwoord kiezen dat gebruikt wordt voor deze DES-codering. Dit wachtwoord
zelf wordt nergens op het systeem bewaard, dus is er ook geen risico dat iemand het wachtwoord
kan opzoeken binnen Vestics. En zonder dat wachtwoord kunnen alle gecodeerde gegevens niet
gedecodeerd worden.
Tijdens het opstarten van Vestics heeft u de mogelijkheid om uw wachtwoord in te geven, maar
dat hoeft u niet te doen.
Zodra Vestics voor een bepaalde functie (bijv. portefeuillebeheer) het wachtwoord nodig heeft om
gegevens te kunnen decoderen, wordt gekeken of u het wachtwoord al heeft ingegeven. Zo niet,
dan moet u dat dan alsnog doen.
Als het wachtwoord eenmaal aan Vestics 'ter beschikking' is gesteld, zal Vestics daarna niet meer
om het wachtwoord vragen. Opent u dus achter elkaar meerdere portefeuilles dan wordt niet
steeds weer opnieuw om een wachtwoord gevraagd.
Mocht u de computer langere tijd onbeheerd achterlaten, dan kunt u het wachtwoord weghalen,
zodat vanaf dat moment niemand meer in uw portefeuilles kan kijken zonder eerst het
wachtwoord te moeten intikken.

3

Vestics Referenties Algemeen
In dit onderdeel van de Vestics documentatie wordt meer gedetailleerd ingegaan op de
individuele componenten van de Vestics programmatuur.
Bij de beschrijving van de diverse componenten wordt er vanuit gegaan dat u al enigszins op de
hoogte bent van de opbouw van de Vestics programmatuur en de plaats van elk van de
componenten in dit grotere geheel. Dit overzicht kunt u vinden in het onderdeel
Overzicht Vestics Programmatuur.
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Het Vestics Bureaublad
In de normale Windows omgeving geeft het Windows bureaublad u toegang geeft tot alle
programma's en bestanden in de computer.
Op een soortgelijke manier zorgt het Vestics bureaublad voor toegang tot de totale Vestics
omgeving.

En net zoals er bij Windows tal van zaken op de achtergrond gebeuren waar u zich als gebruiker
niet druk om hoeft te maken, zo gebeuren ook bij Vestics in stilte allerlei taken op de
achtergrond.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we het Vestics Bureaublad in detail bespreken. Door steeds op
de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.

3.1.1

Het opstarten van Vestics
Normaal wordt Vestics opgestart via een snelkoppeling op uw Windows bureaublad. Deze
snelkoppeling wordt tijdens het installeren van Vestics automatisch aangemaakt. Mocht deze
snelkoppeling ontbreken of niet meer werken dan kunt u zelf een nieuwe snelkoppeling maken
naar het programma \vestics\programs\vcvestics.exe
Behalve met deze snelkoppeling is het ook mogelijk om Vestics te starten via het Startmenu van
Windows (via de menukeuzes Start >> Programma's >> Vestics >> Vestics).
Als Vestics opgestart wordt, worden eerst een aantal vaste taken uitgevoerd:
· Er wordt gekeken of er eventueel nog Vestics functies geladen zijn die bijvoorbeeld niet goed
gestopt zijn tijdens de vorige Vestics sessie
· Er wordt gecontroleerd of de Vestics omgeving qua mappen en bestanden in orde is
· Indien het laatste contact met de Vestics Server meer dan 24 uur geleden is, worden
eventuele wijzigingen opgehaald van de server
· Tegelijkertijd wordt het Vestics bureaublad gestart
Tijdens het opstarten is kort het Vestics welkomsscherm zichtbaar...
Dit scherm gaat na 10 seconden vanzelf weg.
Als u een Vestics wachtwoord gebruikt om uw privacy gevoelige gegevens in Vestics te
beveiligen, dan is het mogelijk om tijdens het opstarten op het Welkomsscherm alvast het
wachtwoord in te geven. U kunt ook wachten met het ingeven van het wachtwoord totdat het
wachtwoord echt nodig is, zoals bij het openen van een portefeuille of bij het plaatsen van een
order e.d. Vestics zal automatisch vragen om het wachtwoord zodra dat nodig is.

3.1.2

De Vestics taakbalk
Als het Vestics bureaublad gestart wordt, komt er boven in het scherm een taakbalk die een
beetje lijkt op de Windows taakbalk die normaal onder in het scherm staat.

De verschillende onderdelen van de taakbalk worden in de volgende paragrafen besproken.
Net als de Windows taakbalk zal ook de Vestics taakbalk altijd zichtbaar blijven, ongeacht welke
programma's gestart worden. Dus terwijl u in Excel of Word bent aan het werken, zijn beide
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taakbalken (die van Windows en Vestics) onder en boven in het scherm zichtbaar. En dus kunt
u via het selecteren van één van de Vestics tabbladen terstond de onder dat tabblad
beschikbare informatie naar voren halen.
Een standaard eigenschap van taakbalken is dat men deze desgewenst ook aan de zijkanten van
het scherm kunt plaatsen. Voor de Vestics taakbalk wordt dat sterk afgeraden en is de bovenkant
van het scherm de aanbevolen plaats.
3.1.2.1

Het Vestics menu
Waar bij de Windows taakbalk de START knop zit, zit bij de Vestics taakbalk de VESTICS knop
waarmee de beschikbare functies van Vestics opgeroepen kunnen worden.

Door op de Vesticsknop te drukken verschijnt er een menu met de volgende keuzes...

Let op: indien het menu bij anders uitziet dan gebruikt u waarschijnlijk versie 1 van Vestics en
moet u de beschrijving van het menu van versie 1 gebruiken.
De volgende menukeuzes zijn beschikbaar...
Via Tabblad kunt u de tabbladen in de Vesticsbalk aanpassen.
Via Programma's kunt u grafieken, Koersvensters en andere programma's starten
Via Data kunt u koersgegevens van Vestics beheren
Via Onderhoud kunt u de beheersfuncties van Vestics oproepen
Via Instellingen kunt u de diverse tabellen en instellingen van Vestics beheren
Via Extra kunt u allerlei hulpprogramma's opstarten
Via Help kunt u de Helpinformatie van Vestics raadplegen
Via Vestics minimaliseren kunt u de in één keer de hele desktop van Vestics laten verdwijnen.
Door vervolgens op de Vesticsknop in de Windows taakbalk te drukken komt Vestics weer te
voorschijn.
Via Afsluiten kunt u Vestics helemaal afsluiten.
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3.1.2.1.1 Het Tabblad menu

Via de menukeuze Tabblad onder de Vesticsknop krijgt u toegang tot de menukeuzes die
betrekking hebben op de tabbladen in de Vestics taakbalk.

In dit menu vindt u de volgende menukeuzes...
Via de menukeuze Nieuw tabblad kunt u een nieuw tabblad toevoegen aan de Vestics taakbalk.
Via de menukeuze Open tabblad kunt u een bestaand tabblad weer openen nadat dit eerder
gesloten werd via de menukeuze Tabblad sluiten. Als een tabblad geopend is, dan is de naam
van het tabblad zichtbaar in de Vestics taakbalk. Het betreffende tabblad kan vervolgens
geactiveerd worden door er op te klikken.
Daarnaast kunt u via de menukeuze Tabblad openen ook toegang krijgen tot eenvoudige
beheersfuncties zoals het van de harde schijf verwijderen van een bestaand tabblad dat u niet
langer gebruikt.
Via de menukeuze Huidig tabblad wordt een submenu geactiveerd met nog meer functies die
allemaal betrekking hebben op het huidige tabblad (het tabblad dat momenteel geactiveerd is).
Dit menu is gelijk aan het contextmenu dat via de rechter muisknop opgeroepen kan worden via
het tabje van het tabblad. Voor de beschrijving van de menukeuzes verwijzen we naar het
betreffende hoofdstuk.
Voor uitgebreidere informatie over het gebruik van de tabbladen verwijzen we naar het hoofdstuk
over tabbladen.
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3.1.2.1.2 Het Programma's menu

Via de menukeuze Programma's onder de Vesticsknop krijgt u toegang tot de menukeuzes die
gebruikt worden om allerlei programma's, zoals grafieken en koersvensters, te starten in Vestics.

Als u een van bovenstaande programma's start dan wordt het programma gestart op het huidige
tabblad. Indien het huidige tabblad het speciale tabblad Bureaublad is, dat toegang geeft tot het
standarad Windows bureaublad, dan zijn de menukeuzes van het Programma's menu
gedeactiveerd omdat het niet mogelijk is om Vestics programma's te starten buiten de Vestics
tabbladen. U moet dan eerst één van de andere tabbladen activeren en daarna zijn de
menukeuzes wel beschikbaar.
Ook voor het Status tabblad gelden een aantal beperkingen. Zo is het niet mogelijk om een
grafiek te starten op het Status tabblad. De niet beschikbare menukeuzes zijn dan grijs gemaakt
en door naar een 'normaal' tabblad te gaan worden deze menukeuzes alsnog geactiveerd.
In dit menu vindt u de volgende menukeuzes...
Via de menukeuze Grafiek kunt u een grafiek maken van een willekeurig fonds, of u kunt een
bestaande vrije grafiek openen.
Via de menukeuze Koersvenster kunt u een nieuw koersvenster maken of een bestaand
koersvenster openen.
Via de menukeuze Internet kunt u een nieuw Internetvenster maken of een bestaand
Internetvenster openen.
Via de menukeuzes Portefeuillebeheer, Optiematrix, Nieuwslezer en Fondsverkenner kunt u
deze programma's openen. Als de betreffende programma's al open zijn op een ander tabblad
dan worden ze niet opnieuw gestart maar wordt het bestaande programma overgehaald naar het
huidige tabblad.
Via de menukeuze Signaal toevoegen wordt de dialoog gestart waarmee handmatige signalen
ingesteld kunnen worden.
Via de menukeuze Order inbrengen wordt de dialoog gestart waarmee een order ingebracht kan
worden.
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3.1.2.1.3 Het Data menu

Via de menukeuze Data onder de Vesticsknop krijgt u toegang tot de menukeuzes die betrekking
hebben op het gebruik van koersdata in Vestics.

Via de menukeuze Koersen ophalen wordt het ophalen van koersdata vanaf de Vestico server
gestart. Op de server worden elke avond de dagkoersen (slotkoersen) van de betreffende dag
klaargezet. Het kan zijn dat naast de koersdata ook wijzigingen voor de tabellen of programma's
klaar staan. In dat geval worden deze ook automatisch opgehaald en aangebracht.
In dit menu vindt u de volgende menukeuzes...
Via de menukeuze Dagkoersen bekijken wordt het programma gestart waarmee u de
historische (dag)koersen van één bepaald fonds kunt bekijken en desgewenst kunt muteren.
Via de menukeuze Tikbestand bekijken wordt het programma gestart waarmee u de koerstikken
van vandaag (huidig tikbestand) of de (historische) koerstikken van één bepaald fonds kunt
bekijken en desgewenst kunt muteren.
Via de menukeuze Koersdata importeren kunt u het programma starten waarmee u externe
koersbestanden kunt importeren in Vestics.
Via de menukeuze Koerstikken importeren kunt u het programma starten waarmee een Vestics
tikbestand geïmporteerd kan worden.
Via de menukeuze Koersdata exporteren kunt u het programma starten waarmee u koersen
van Vestics kunt exporteren naar andere programma's.
Via de menukeuze Koerstikken exporteren kunt u het programma starten waarmee de
koerstikken van Vestics in de vorm van een Vestics tikbestand geëxporteerd kunnen worden.
Via de menukeuze Koersen opnieuw ophalen kunt u koersen opnieuw ophalen van de Vestico
server. Via deze functie krijgt u toegang tot de (slot) koersen die op de Vestics server staan.
Normaliter is dat minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden koersdata.
Via de menukeuze Koershistorie ophalen van Yahoo kunt u koershistorie ophalen vanaf de
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website van Yahoo. Deze website bevat koersinformatie van tal van Nederlandse en buitenlandse
fondsen die vaak meer dan 20 jaar terug gaan!
Via de menukeuze Fonds splitsen kunt u een splitsing doorvoeren in de koersen van een fonds.
Voor zover het fondsen betreft van de Euronext Amsterdam is het beter om niet-doorgevoerde
splitsingen te melden bij Vestico zodat de splitsing centraal doorgevoerd kan worden. Voor eigen
fondsen moet u uiteraard zelf zorgdragen voor de splisting.
Via de menukeuze Koersen handmatig ingeven kunt u het programma starten waarmee u op
eenvoudige manier handmatig koersen kunt ingeven voor bijv. buitenlandse fondsen of niet
beursgenoteerde fondsen.
Via de menukeuze Tikken verwijderen kunt u het programma starten waarmee u op eenvoudige
wijze grote aantallen foutieve koerstikken kunt verwijderen.
Via de menukeuze Inleesprogramma's kunt u configureren welke koersinleesprogramma's actief
zijn.
3.1.2.1.4 Het Onderhoud menu

Via de menukeuze Onderhoud onder de Vesticsknop krijgt u toegang tot de menukeuzes die
betrekking hebben op het onderhoud (systeembeheer) van uw Vestics omgeving.

In dit menu vindt u de volgende menukeuzes...
Via de menukeuze Dagverwerking wordt de dagverwerking gestart. Normaliter wordt dit
automatisch gedaan bij het opstarten van Vestics, maar desgwenst kunt u de dagverwerking via
deze menukeuze handmatig op elk moment (opnieuw) starten.
Via de menukeuze Klok gelijkzetten kunt u de klok van uw PC gelijk zetten aan de hand van een
atoomklok op het Internet. Normaliter wordt dit automatisch gedaan bij het opstarten van Vestics,
maar desgwenst kunt u de klok via deze menukeuze handmatig op elk moment gelijkzetten.
Via de menukeuze Logboek kunt u de inhoud van het Vestics logboek bekijken. Hierin worden
allerlei notities gemaakt voor diagnose doeleinden. Soms betreft het fouten, maar meestal zijn het
gewoon notities die genegeerd kunnen worden. U kunt het logboek raadplegen als er vreemde
zaken gebeuren en u wilt de mogelijke oorzaak opsporen.
Via de menukeuze Opschonen kunt u de gegevensbestanden van Vestics opschonen. Voordat u
deze functie gebruikt dient u eerst de gewenste bewaartijden in te stellen via Vesticsknop >>
Instellingen >> Algemeen >> Onderhoud.
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Via de menukeuze Taakbeheer kunt u de taaktabel van Vestics zichtbaar maken. In deze tabel
ziet u alle Vesticsprogramma's die actief zijn, en kunt u eventuele 'onwillige' programma's
afsluiten. De toepassing is vergelijkbaar met de functie Ctrl-Alt-Del van Windows.
Via de menukeuze Vorige versie kunt u beveiligingskopieën van allerlei bestanden terugzetten.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van oude kopieën van bestanden die automatisch aangemaakt
worden als u iets verandert in een grafiek, koersvenster, portefeuille, enz.
Via de menukeuze Diensten kunt u achtergrondprogramma's van Vestics (zgn. Diensten) starten
en stoppen. Deze programma's worden altijd gestart op het Status tabblad en doen hun werk
stilletjes op de achtergrond.
3.1.2.1.5 Het Instellingen menu

Via de menukeuze Instellingen onder de Vesticsknop krijgt u toegang tot de menukeuzes die
betrekking hebben op het beheer van de diverse instellingen en tabellen van uw Vestics
omgeving.

In dit menu vindt u de volgende menukeuzes...
Via de menukeuze Algemeen krijgt u toegang tot de algemene instellingen. Deze zijn verdeeld
over een 7-tal categorieën en u kunt meteen al de gewenste categorie kiezen. Als u niet weet in
welke categorie u een bepaalde instelling moet zoeken, kies dan een willekeurige categorie. Het
instellingenprogramma wordt dan gestart en vervolgens kunt u alle categorieën naar wens
oproepen.
Via de menukeuze Tabellen krijgt u toegang tot het beheer van de centrale tabellen van Vestics.
Het betreft hierbij de volgende tabellen: Fondstabel, Beurstabel, Sectortabel, Regiotabel,
Intervaltabel, Kostentabel en Banktabel.
Via de menukeuze Zoektabellen krijgt u toegang tot het beheer van de Zoektabellen. Indien u
niet precies weet welke Zoektabel door een bepaalde functie gebruikt wordt, dan kunt in de
meeste gevallen de juiste Zoektabel ook beheren vanuit de betreffende functie. Zo hebben
bijvoorbeeld alle koersinleesprogramma's onder de knop Details een mogelijkheid om hun
Zoektabel te beheren.
Via de menukeuze Koersbronnen kunt u de koersbronnen beheren die gebruikt worden bij het
importeren en exporteren van koersdata.
Via de menukeuze Instellingenbestanden kunt u alle individuele instellingenbestanden (inibestanden) van Vestics beheren.
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Let op: Alle Instellingenprogramma's die door de diverse menukeuzes worden opgestart, zullen
altijd maar 1x tegelijkertijd gestart worden. Mocht een bepaald programma al gestart zijn (bijv. op
een ander tabblad), dan wordt het bestaande programma naar de voorgrond gehaald. Darabij
veranderd het programma eventueel ook van Tabblad.
Van deze functie kunt u eventueel gebruik maken als u niet meer weet op welk tabblad u bezig
was met een bepaald programma. Door de menukeuze opnieuw te maken komt het programma
automatisch tevoorschijn.
3.1.2.1.6 Het Extra menu

Door op het menu van de Vesticsknop de menukeuze Extra te kiezen krijgt u toegang tot een
menu waar u zelf allerlei menukeuzes kunt toevoegen...

In dit menu vindt u de volgende menukeuzes...
Via de menukeuze Uitvoeren kunt u een commandoregel direct uitvoeren.
Via de menukeuze Hulpprogramma's configureren kunt u het lijstje van de resterende
menukeuzes (in bovenstaand voorbeeld NotePad en Explorer) naar eigen goeddunken
aanpassen en uitbreiden.
De menukeuzes Notepad en Explorer zijn voorbeelden van zelf ingestelde menukeuzes. De lijst
van menukeuzes bij uw Vestics-installatie is afhankelijk van de door uzelf ingestelde extra
hulpprogramma's.
3.1.2.1.7 Hulpprogramma's configureren

Via de menukeuze Extra >> Hulpprogramma's configureren kunt u een dialoog oproepen
waarmee u zelf kunt bepalen welke verdere keuzes er nog beschikbaar zijn in het Extra menu
van Vestics.
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In het overzicht van de Hulpprogramma's ziet u welke extra menukeuzes er momenteel aan het
Extra menu zijn toegevoegd.
Via de knop Toevoegen kunt u een extra menukeuze toevoegen aan de lijst.
Via de knop Verwijderen kunt u een bestaande keuze verwijderen uit de lijst. U moet de te
verwijderen menukeuze dan wel eerst selecteren door deze aan te klikken met de muis.
Via de knop Bewerken kunt u een bestaande keuze bewerken. U moet de te bewerken
menukeuze dan wel eerst selecteren door deze aan te klikken met de muis.
Door middel van de pijlen kunt u de volgorde in de lijst veranderen. De geselecteerde
menukeuze zal zich in de richting van de pijl verplaatsen. Bij de bovenste menukeuze verdwijnt de
pijl omhoog omdat deze niet verder omhoog bewogen kan worden. Omgekeerd verdwijnt de pijl
omlaag als de geselecteerde menukeuze al onder aan de lijst staat.
Via de knop Help kan deze helpinformatie opgeroepen worden.
Via de knop Sluiten kan de dialoog gesloten worden.
3.1.2.1.7.1 Instellingen Hulpprogramma

Indien in de functie Hulpprogramma's configureren op de knop Toevoegen of Bewerken wordt
gedrukt kan men de instellingen van een hulpprogramma inbrengen of bewerken.
Dat gebeurt met behulp van onderstaande dialoog...

De Omschrijving is de naam van de menukeuze zoals deze later in het Extra menu van Vestics

© 2001 Vestico BV

77

Vestics

zal verschijnen.
Door een &-teken in de tekst op te nemen kunt u aangeven dat de daarop volgende letter als
verkorte keuzemogelijkheid via het toetsenbord beschikbaar komt.
In de rubriek Commandoregel geeft u het commando dat uitgevoerd moeten worden als de
betreffende menukeuze gemaakt wordt.
Bij de meeste hulpprogramma's is het voldoende om de programmanaam te vermelden. Via het
icoontje met de open map kunt u het te starten programma aanwijzen.
Als het programma bepaalde opstartargumenten verwacht kunt u deze vervolgens achter de
programmanaam vermelden. Argumenten waarin spaties voorkomen, zoals bestandsnamen,
moeten altijd opgegeven worden met aanhalingstekens.
Een voorbeeld...
U wilt een menukeuze 'Notities' toevoegen aan het Extra menu van Vestics waarmee u toegang
krijgt tot een bestandje waarin u uw notities vastlegt.
U zou dan als volgt kunnen realiseren..
· Selecteer via de Vestics knop de menukeuze Extra >> Hulpprogramma's configureren
· Klik op de knop Toevoegen
· Vul als omschrijving in Notities
· Vul als commandoregel in c:\Windows\Notepad.exe "\Mijn Documenten\Notities.txt"
· Druk op OK
· Gebruik de pijltjes toetsen om de menukeuzes eventueel te ordenen
· Druk op Sluiten
3.1.2.2

De functieknoppen
Rechts van de Vesticsknop bevinden zich een of meer knoppen waarmee bepaalde veel
voorkomende functies kunnen worden opgeroepen.

In bovenstaand voorbeeld is dat de Helpknop (weergegeven als een boek) en de knop voor de
Fondsverkenner (weergegeven als een map-ikoon), maar het kan zijn dat bij u er nog meer
knoppen zijn.
Door met de muis over een knop te bewegen, verschijnt automatisch een gele hint met de
omschrijving van de betreffende knop.
3.1.2.3

Vrije Systeembronnen
(niet beschikbaar op Windows/NT, 2000 en XP)
Linksboven in de taakbalk kan zich bij bepaalde versies van Windows een gekleurd vlakje
bevinden met een weergave van het percentage nog vrije systeembronnen.

Op Windows/95, Windows/98 en Windows/ME is er diep in het Dos gedeelte van het
besturingssysteem een gebiedje van zgn. systeembronnen. Deze systeembronnen worden
gebruikt om programma's, vensters en andere onderdelen van Windows te beheren.
De hoeveelheid beschikbare systeembronnen is altijd gelimiteerd tot 64 Kb, ongeacht het totale
beschikbare geheugen van uw computer. U kunt dit op geen enkele manier beïnvloeden of
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uitbreiden.
Omdat het in Vestics heel gemakkelijk is om via de tabbladen veel vensters tegelijkertijd te
openen kan het aantal vrije systeembronnen snel opraken. Daarom laat Vestics op deze
systemen altijd zien hoe veel procent van de systeembronnen nog vrij zijn. Zodra dit percentage
onder de 20% zakt zal Vestics geen nieuwe vensters meer starten.
Door bij tabbladen die weinig gebruikt worden de optie Sluiten indien onzichtbaar aan te vinken,
zullen de betreffende tabbladen altijd gesloten worden zodra een ander tabblad geselecteerd
wordt. Op die manieer worden alle systeembronnen vrijgegeven die in gebruik waren door de
vensters op dat tabblad. Op die manier kunt u toch een groot aantal tabbladen actief hebben,
zonder dat dit ten koste van de systeembronnen gaat. UIteraard duurt het dan wel langer
voordat de informatie op deze tabbladen zichtbaar wordt omdat alle vensters eerst weer
geopend moeten worden.
Omdat Windows/NT, Windows/2000 en Windows/XP op een andere manier werken is daar geen
limiet voor het totaal aantal te openen vensters en is de aanduiding van vrije systeembronnen ook
niet zichtbaar op de taakbalk.
3.1.2.4

De tabbladen
Wat meteen opvalt bij de Vestics taakbalk zijn de tabbladen: zij vormen de belangrijkste manier
om in Vestics informatie te ordenen.

Elk tabblad geeft toegang tot een compleet eigen beeldscherm dat gevuld kan worden met
grafieken en andere informatie die u permanent bij de hand wilt hebben.
Het aantal tabbladen, en de indeling van elk tabblad, kunt u zelf bepalen. Bij de installatie van
Vestics worden een aantal standaard tabbladen meegeleverd, die via op een eenvoudige manier
door u geopend kunnen worden en als startpunt voor het gebruik van Vestics kunnen dienen.
Één tabblad heeft als naam Bureaublad en via dit tabblad krijgt u te allen tijde toegang tot het
gewone Windows bureaublad.
Via het tabblad Status, dat ook altijd aanwezig is, kunt u zien welke koersinleesprogramma's en
andere hulpprogramma's op dit moment onder de motorkap van Vestics actief zijn.
De resterende tabbladen die al dan niet zichtbaar zijn bepaald u zelf.
· Via de menukeuze Vesticsknop >> Open tabblad kunt u bestaande tabbladen openen.
· Via de menukeuze Vesticsknop >> Huidig tabblad >> Tabblad sluiten kunt u een tabblad
sluiten.
· Via de menukeuze Vesticsknop >> Nieuw tabblad kunt u een nieuw (leeg) tabblad maken.
Voor uitgebreidere informatie over het gebruik van de tabbladen verwijzen we naar het hoofdstuk
over tabbladen.
3.1.2.5

Foutboodschap
Linksboven, in het grijze lege gedeelte van de Vestics taakbalk is ruimte gereserveerd voor het
weergeven van belangrijke foutboodschappen.
Als er geen belangrijke foutboodschappen zijn, dan is dit gebied niet zichtbaar en ziet u dus alleen
de grijze taakbalk.

Zodra er een foutboodschap verschijnt moet u eventueel actie nemen om de fout te herstellen.
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Controleer bijvoorbeeld op het Status tabblad of de vitale componenten (Datacentrum en
Koersinleesprogramma's) nog functioneren.
Door op het kruisje naast het foutvenster te drukken wordt het foutvenster gesloten en heeft u
weer de rustige grijze taakbalk op het scherm staan.
Alleen ernstige fouten worden via dit venstertje in de taakbalk geprojecteerd. Alle fouten, ook de
minder ernstige fouten en waarschuwingen, worden tevens weggeschreven in het logboek van
Vestics.
3.1.2.6

Geminimaliseerde vensters
Helemaal rechtsboven in de taakbalk worden de iconen geplaatst van alle geminimaliseerde
vensters uit het huidige tabblad.
Normaal zult u een tabblad dusdanig indelen dat alle vensters naast elkaar zichtbaar zijn. Als er
geen ruimte meer is voor meer vensters dan kunt u eventueel een nieuw tabblad openen.
Mocht u echter niet alle vensters tegelijkertijd open willen houden dan kunt u deze minimaliseren
met behulp van de knop met het minteken die bij alle vensters in de rechter bovenhoek zit.

Een dergelijk geminimaliseerd venster verschijnt dan als icoon in de rechter bovenhoek van de
Vestics taakbalk. Door er vervolgens op te klikken wordt het betreffende venster weer te
voorschijn geroepen.
Door de taakbalk aan te klikken (zodat deze de muisfocus krijgt) en vervolgens met de muis
boven een icoon te bewegen komt er een gele hint met de naam van het betreffende venster.

3.1.3

De hierarchie van het bureaublad
De hiërarchie van het Vestics bureaublad bestaat uit 3 niveaus...
1.
2.
3.

Het Vestics bureaublad is altijd toegankelijk via de taakbalk boven in het scherm.
Vanuit de taakbalk zijn er meerdere tabbladen die elk een eigen indeling maken van het
hele beeldscherm van uw computer.
Binnen elk tabblad bevinden zich één of meerdere vensters.

Het bureaublad wordt opgeslagen als een bestand waarin wordt vastgelegd welke tabbladen, en
in welke onderlinge volgorde, open zijn op het bureaublad. Bij het afsluiten van Vestics worden de
namen van alle tabbladen weggeschreven in dit bestandje en bij het opstarten van Vestics wordt
dit bestandje weer ingelezen.
Een tabblad is ook een eenvoudig bestandje, maar nu bevat het de schermindeling met
vermelding van welke vensters geopend zijn en op welke plaats op het scherm ze staan.
De gegevens over de vensters in een tabblad bestaat uit de naam van het programma en de
argumenten. Dus voor een grafiekvenster bestaat de opgeslagen informatie uit de naam van het
grafiekprogramma plus de naam van het te gebruiken sjabloon en het fondsnummer.
Door middel van deze hiërarchie van bestandjes kan Vestics indelingen bewaren en bij het
opstarten weer herstellen. Ook is het op die manier mogelijk om een tabblad (een
schermindeling) te sluiten en op een later moment weer te openen.
De bestanden waarin het bureaublad en de inhoud van elk tabblad beschreven is staan allemaal
in de map \vestics\tables\views.
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Werken met tabbladen
Door op een tabblad in de Vestics taakbalk te klikken komen alle vensters in dat betreffende
tabblad naar de voorgrond. Alle vensters van de andere tabbladen worden automatisch
onzichtbaar gemaakt als een ander tabblad geselecteerd wordt. Op die manier veranderen de
zichtbare vensters dus al naar gelang welk tabblad geselecteerd is.
De vensters die niet tot Vestics behoren maar van andere programma's zijn, zullen niet
automatisch verdwijnen als een Vestics tabblad geselecteerd wordt. Het is daarom aan te
bevelen om een Vestics tabblad altijd zo in te delen dat het hele scherm bedekt wordt. Op die
manier ziet u geen storende resten van andere vensters half tussen de vensters van het tabblad
heen.
Omgekeerd kunt u echter ook zorgen dat alle Vestics tabbladen een bepaald deel van het scherm
altijd vrijlaten. Op die manier kunt u bijv. de onderkant van het scherm gebruiken voor één
bepaald venster (uw datafeed of iets dergelijks) dat altijd zichtbaar is omdat alle Vestics
tabbladen de onderkant van het scherm niet bedekken.

3.1.4.1

Veel gestelde vragen
Voor wie snel antwoord zoekt op enkele veel gestelde vragen zullen we deze eerst behandelen en
verwijzen naar de betreffende sectie in de handleiding...
Mijn AEX tabblad is weg
Toen Vestics net geïnstalleerd werd op uw systeem, was er een tabblad met als naam AEX en
daarin was een koersvenster van de AEX-fondsen plus enkele grafieken. Op de een of andere
manier is dat tabblad verdwenen. Hoe komt dat en hoe krijg ik het tabblad terug?
Antwoord:
Tabbladen kunnen gesloten worden via de menukeuze Vesticsknop >> Huidig tabblad >>
Tabblad sluiten. Het tabje verdwijnt dan boven in het scherm. Via de menukeuze Vesticsknop
>> Open tabblad kan een eenmaal gesloten tabblad weer geopend worden.
Mijn AEX tabblad is leeg
Als ik nu het AEX tabblad bekijk, dan staat er niks meer op, of er zijn nog maar enkele vensters
over. Hoe komt dat en hoe krijg ik de andere vensters weer terug.
Antwoord:
Individuele vensters op een tabblad kunnen gesloten worden door op het kruisje rechtsboven in
het venster te klikken. Door middel van de menukeuze Vesticsknop >> Huidig tabblad >>
Open venster kunnen eenmaal gesloten vensters weer geopend worden. Het is echter veel
eenvoudiger om de vroegere layout van het hele tabblad terug te halen via de menukeuze
Vesticsknop >> Huidig tabblad >> Vorige versie.
NB: Het kan ook zijn dat de missende vensters niet gesloten zijn, maar geminimaliseerd zijn. In
dat geval staan er rechtsboven in de statusbalk enkele icoontjes van geminimaliseerde
vensters. Door met de muis over die icoontjes te bewegen kunt u zien welke vensters het
betreft. Door er vervolgens op te klikken worden de vensters weer geopend.
Kan ik de volgorde van de tabbladen veranderen
Ik wil graag de volgorde van de tabbladen veranderen, maar nieuwe tabbladen komen altijd
achteraan en ik heb geen idee hoe ik die volgorde kan beïnvloeden.
Antwoord:
Ja, door middel van 'slepen' (linker muisknop ingedrukt houden) kunt u een tabblad naar een
andere plaats verhuizen.
Tabblad wordt zeer traag opgebouwd
Als ik van tabblad switch duurt het heel lang (ca. 5-15 seconden) eer alle vensters zichtbaar zijn.
Dit terwijl andere tabbladen veel sneller zijn (1-3 seconden). Waar kan dat aan liggen?
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Antwoord:
Waarschijnlijk heeft u bij de trage tabbladen gekozen voor de optie Sluiten als niet zichtbaar.
Door deze optie wordt het tabblad steeds weer gesloten als een ander tabblad geselcteerd
wordt. Wordt het tabblad later weer geactiveerd, dan moeten alle programma's weer opnieuw
gestart worden, en dat kost tijd.
3.1.4.2

Nieuw Tabblad
Via de menukeuze Vesticsknop >> Tabblad >> Nieuw tabblad kunt u een nieuw tabblad
toevoegen aan uw Vestics omgeving...

U wordt dan verzocht om een naam toe te kennen aan het nieuwe tabblad...

Uiteraard ligt het voor de hand om een naam te kiezen die duidelijk aangeeft welke informatie op
het betreffende tabblad te vinden zal zijn.
3.1.4.3

Openen bestaand tabblad
Een tabblad dat eenmaal is aangemaakt zal altijd op schijf bewaard blijven, ook als u het
eventueel afsluit in het Vestics bureaublad.
Via de Vesticsknop >> Tabblad >> Tabblad openen kunt u een eerder gesloten tabblad weer
openen. U krijgt dan een lijst van de bestaande tabbladen en selecteert vervolgens het tabblad
dat u wilt openen.
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De lijst van beschikbare tabbladen ziet er als volgt uit...

U selecteerd dan het gewenste tabblad en drukt op de knop Open.
Het is niet mogelijk om tweemaal hetzelfde tabblad te openen. Dus als u een tabblad selecteert
dat al geopend is krijgt u een foutboodschap.
Behalve voor het daadwerkelijk openen van een bestaand tabblad, kunt u deze functie ook
gebruiken als een soort beheersfunctie om tabbladen te verwijderen of te kopiëren.
3.1.4.4

Beheren tabbladen
Om de bestaande tabbladen te beheren kunt u gebruik maken van de functie Tabblad Openen.
U krijgt dan een lijst van bestaande tabbladen die er ongeveer als volgt uitziet...
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Boven in het scherm ziet u een aantal icoontjes, en als u met de muis over de icoontjes beweegt
verschijnt er een korte omschrijving van de functie van het icoontje.
Door een tabblad te selecteren kunt u ...
· de naam van het tabblad veranderen via het icoontje 'Naam tabblad wijzigen'
· een tabblad definitief verwijderen via het icoontje "Tabblad verwijderen"
· de weergave van de lijst aanpassen via het icoontje 'Weergave'
Nadat u klaar bent met de veranderingen te maken die u wilde maken kunt u op Annuleren
drukken om het scherm weer te sluiten zonder dat er daadwerkelijk een tabblad geopend wordt.
3.1.4.5

Kopiëren bestaand tabblad
Bij het aanmaken van een nieuw tabblad kunt u eventueel als uitgangspunt een bestaand tabblad
nemen. Dat gaat als volgt...
· Zorg dat het bestaande tabblad dat u wilt kopiëren geopend is
· Selecteer het bestaande tabblad
· Maak via de Vesticsknop de menukeuze Huidig tabblad >> Opslaan als
· Sla het tabblad op onder de naam van het nieuw te maken tabblad
· Het open tabblad krijgt hierdoor de naam van het nieuwe tabblad
· U kunt nu het oorspronkelijke tabblad onder de oorspronkelijke naam opnieuw openen

3.1.4.6

Tabblad Contextmenu
Door met de rechter muisknop op het tabje van een tabblad te klikken verschijnt het contextmenu
voor het betreffende tabblad. Dit contextmenu is identiek aan het menu dat u via de menukeuze
Huidig tabblad van de Vesticsknop kunt oproepen...
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Dit menu bevat de volgende keuzes...
· Via Nieuw venster kunt u een nieuw venster (Koersvenster, grafiek, enz) toevoegen aan het
tabblad
· Via Venster openen kunt u een bestaand venster openen en toevoegen aan het tabblad
· Via Tabblad opslaan kunt u de huidige indeling van het tabblad opslaan op schijf
· Via Tabblad opslaan als... kunt de huidige indeling opslaan onder een nieuwe naam. Het
huidige tabblad krijgt dan tevens de nieuwe naam.
· Via Vorige versie
· Via Tabblad sluiten kunt u het huidige tabblad sluiten.
· Via Vensters kunt u o.a. de open vensters schikken.
· Via Sluiten indien niet zichtbaar kunt aangeven dat alle vensters in dit tabblad automatisch
geslten moeten worden als een ander tabblad geactiveerd wordt. Op die manier worden alle
systeembronnen weer vrijgegeven. (niet beschikbaar op Windows/NT, 2000 en XP).

3.1.4.7

Tabblad sluiten indien niet zichtbaar
Op Windows/95, Windows/98 en Windows/ME kan slechts een beperkt aantal programma's
(vensters) tegelijkertijd geopend zijn. Dit komt omdat elk venster beslag legt op bepaalde
systeembronnen, en bij de Windows/9x varianten is er slechts een beperkte hoeveelheid
systeembronnen beschikbaar.
Dat betekent dus dat u op deze versies van Windows niet ongelimiteerd tabbladen en vensters
kunt openen. U moet uzelf daarbij enkele beperkingen opleggen.
Overigens moet u zich daarbij realiseren dat andere programma's, zoals Wallstreet, helemaal
geen tabbladen hebben en bij deze programma's kunt u nooit meer vensters openen dan u
zinnigerwijze op het scherm kwijt kunt. U zou Wallstreet dan ook moeten vergelijken met
Vestics met maar één tabblad.
Uiteraard is het jammer dat we op Windows/9x niet volledig gebruik kunnen maken van de
mogelijkheid om 5 of 10 tabbladen open te hebben, zoals dat wel kan op de NT-varianten van
Windows (NT,2000 en XP).
Als compromis hebben we in Vestics de mogelijkheid ingebouwd om tabbladen zichzelf te laten
sluiten en openen, steeds als ze gedeactiveerd en weer geactiveerd worden. UIteraard kost het
wel even tijd om een gesloten tabblad wer te openen, en dus is deze optie met name geschikt
voor tabbladen met weinig vensters en tabbladen die weinig geraadpleegd worden.
U kunt het al dan niet automatisch sluiten van een tabblad instellen via de menukeuze Sluiten
indien niet zichtbaar van het contextmenu. Als het vinkje vóór deze menukeuze zichtbaar is,
dan is de sluitoptie geactiveerd.
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Om aan te geven dat de optie Sluiten indien niet zichtbaar is geactiveerd, wordt er achter de
naam van het tabblad, boven in de Vesticsbalk, een sterretje weergegeven.
Op Windows XP en Windows 2000 is het meestal niet zinvol om deze functie te gebruiken. Alleen
als u te weinig geheugen heeft kan het zinvol zijn om de tabbladen die u weinig gebruikt op die
manier te sluiten.
Let op: door alle vensters op een tabblad steeds weer te sluiten en te openen, zal het oproepen
van een dergelijk tabblad langer duren dan normaal. U moet daarbij rekenen op ca. 1 a 2
seconden per grafiek. Dus als u 5 grafieken op een tabblad heeft, dan kan het 10 seconden
duren voordat alle grafieken zichtbaar zijn als u het betreffende tabblad oproept.

3.1.5

Werken met vensters
Hoewel de Vensters pas op de derde plaats komen in de hiërarche van het Vestics bureaublad,
zijn ze uiteraard wel het belangrijkste element daarvan.
Er zijn in Vestics 4 soorten vensters, die elk hun eigen karakter hebben...
1. de grafiekvensters
Binnen Vestics zullen meestal meerdere grafiekvensters tegelijkertijd open zijn. Elk grafiek
venster heeft z'n eigen indeling qua fonds, tijdschaal, indicatoren, weergave, enz. Daarbij is het
niet ongebruikelijk dat u binnen een bepaald grafiekvenster bladert door verschillende fondsen.
2. de koersvensters
Ook van de koersvensters heeft u er waarschijnlijk meerdere tegelijkertijd open. Elk koersvenster
verschilt van andere koersvensters in de lijst van fondsen, de weergegeven kolommen, de
weergave, enz. Een koersvenster is, nadat het eenmaal is samengesteld, meestal vrij stabiel
waarbij u hoogstens af en toe een fonds toevoegt aan de lijst of de sorteervolgorde van het
venster aanpast door op een kolomkop te klikken.
3. de HTML vensters (Internet pagina's)
De derde categorie van vensters zijn de vensters die een bepaalde internet pagina weergeven.
4. de resterende vensters
De resterende vensters betreffen allemaal functies die via een specifieke menukeuze opgeroepen
worden (Fondsverkenner, Tabellenbeheer, Nieuwslezer, enz) en ook weer op eenvoudige wijze
gesloten kunnen worden als ze niet meer nodig zijn. Sommige van deze vensters zult u als een
vast onderdeel in bepaalde tabbladen opnemen, terwijl andere vensters steeds weer geopend en
gesloten worden naar behoeft. Aan deze vensters valt verder niets in te stellen.
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Nieuw venster aanmaken
Via de menukeuze Vesticsknop >> Programma kunt u een nieuw venster toevoegen aan het
huidige tabblad. Er verschijnt dan een submenu met de diverse soorten vensters...

In het hoofdstuk over de menukeuzes onder de Vesticsknop zijn de diverse menukeuzes al
toegelicht.
3.1.5.2

Werken met grafieken
Het grafiekvenster is veruit het meest complexe concept binnen het Vestics bureaublad vanwege
de verschillende manieren waarop de grafiekvensters georganiseerd kunnen worden. In dit
beknopte overzicht vindt u een samenvatting van de verschillende aspecten...
Nieuw Grafiekvenster maken
Een Grafiekvenster is een apart programma dat op verschillende manieren gestart kan worden...
1. via de rechter muisknop en dan de keuze Grafiek wordt een nieuw Grafiekvenster gemaakt
2. via Vesticsknop >> Programma's >> Grafiek >> Grafiek openen
Sjablonen
Een dergelijk Grafiekvenster is in eerste instantie altijd gebaseerd op een van de 4 standaard
meegeleverde sjablonen, namelijk Weekgrafiek, Daggrafiek, Intradaggrafiek en Dagverloop. Het
is mogelijk om een eigen grafiekindeling als een Nieuw Sjabloon op te slaan, waarna deze
toegevoegd wordt aan het lijstje van beschikbare grafieksoorten. Op die manier is een
veelgebruikte indeling altijd meteen bij de hand.
Wisselen van indeling
U kunt op elk moment van grafiekindeling wisselen door linksboven op de menubalk in de
combobox een ander grafiektype te selecteren. In deze combobox zijn wederom alle sjablonen te
vinden. U kunt dus op eenvoudige wijze van de Daggrafiek wisselen naar de Weekgrafiek of de
Intradaggrafiek.
Fonds in grafiek
Als een nieuw Venster gemaakt wordt vanuit de rechter muisknop dan wordt automatisch het
geselecteerde fonds geladen in de grafiek. U krijgt dan bijv. de Daggrafiek van Akzo. Als het
grafiekvenster gemaakt wordt vanuit de Vestics knop dan is er geen geselecteerd fonds en wordt
het fonds getoond dat in het sjabloon was toen dat sjabloon aangemaakt werd.
Fonds wisselen in grafiek
Er zijn verschillende manieren om het fonds in een grafiek aan te passen...
1. door Drag&Drop vanuit een ander venster
2. door op de Grafiek Eigenschappen dialoog een ander fonds te kiezen
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3.

door met behulp van de rechter muisknop Fondsverkenner te starten en via Drag&Drop het
gewenste fonds in de grafiek te slepen

Het aanpassen van de grafiekindeling
Alle aanpassingen in de grafiekindeling, bijv. de achtergrondkleur of het type grafiek van
lijngrafiek naar candle stick, enz. zijn in eerste instantie specifiek voor het fonds dat op dat
moment geladen is. Dus als u bij de Daggrafiek van Akzo de kleur verandert en een 200-daagse
MA toevoegt, dan wordt deze aanpassing automatisch bewaard bij het fonds Akzo. De Daggrafiek
van alle andere fondsen worden dus niet beïnvloed door deze aanpassingen.
Opslaan nieuwe indeling
Via de menukeuze Bestand >> Opslaan Als krijgt u de mogelijkheid om een aangepaste indeling
van bijvoorbeeld de Daggrafiek op 4 verschillende manieren te bewaren...
1. Bij het fonds (dat gaat eigenlijk ook al automatisch)
2. Als sjabloon. Dan wordt deze nieuwe indeling vanaf nu door alle fondsen gebruikt. U heeft
dus als het ware het sjabloon aangepast.
3. Als nieuw sjabloon. Hierdoor maakt u een nieuw sjabloon dat in de toekomst in het lijstje van
beschikbare Grafieksoorten wordt toegevoegd en door alle fondsen gebruikt kan worden.
4. Als vrije grafiek. Een dergelijke vrije grafiek staat helemaal los van de sjablonen. Ik kom daar
later op terug.
Werken met meerdere fondsen
Via de menukeuze Grafiek >> Lijst Selecteren kunt u een lijst van fondsen koppelen aan een
grafiek. Via de knoppen voor uit & achteruit kunt u in die lijst bladeren en via de Combobox in de
menubalk kunt u een bepaald fonds uit de lijst selecteren. Er is ook een functie om automatisch
te bladeren met een zelf ingestelde interval.
Verschillende indelingen tijdens bladeren
Als u gaat bladeren binnen de Daggrafiek dan kan het zijn dat één fonds ineens een hele andere
indeling heeft dan alle andere fondsen. Dat komt dan doordat u ooit de indeling van de
Daggrafiek bij dat fonds heeft aangepast. Zoals eerder uitgelegd wordt een aangepaste indeling
in principe opgeslagen bij het fonds. Alleen als u de wijziging opslaat als sjabloon geldt de
aangepaste indeling voor alle fondsen.
Via de menukeuze Grafiek >> Terugzetten naar Sjabloon kunt u de eigen indeling van een
fonds letterlijk weggooien waarna ook dat fonds weer gewoon de indeling van het sjabloon
gebruikt. Wilt u de eigen indeling van het fonds niet weggooien dan kunt u deze eerst opslaan
onder een andere naam als vrije grafiek.
Vrije grafieken
Het is niet praktisch om van elke willekeurige grafiekindeling een sjabloon te maken want als de
lijst van beschikbare grafieksoorten langer wordt dan 10 of 15 dan begint het omslachtig te
worden. Alle grafieken die u niet in de lijst van sjablonen wilt toevoegen kunt u opslaan als vrije
grafiek onder een door u zelf te kiezen naam. Deze vrije grafieken zijn later weer in te lezen door
middel van de menukeuze Open Venster in plaats van Nieuw venster.
Verder kunt u met de vrije grafieken alles doen wat u met de standaard grafieken kunt doen. U
kunt er dus andere fondsen in slepen, bladeren door een fondslijst, enz.
Praktische toepassingen
Als u gebruik wilt maken van zowel standaard daggrafieken (op basis van indicatoren) en
daggrafieken die per fonds verschillend zijn (bijv. met trendlijnen) dan zou u uit kunnen gaan van
2 sjablonen. Het eerste sjabloon (Daggrafiek) geeft u de kleur en indeling zoals u die bij alle
fondsen wilt gaan gebruiken. Verder maakt u een tweede sjabloon (bijv. Dagtrend genaamd)
waarin u de basis indeling vastlegt voor de trendgrafiek van elk fonds. Voor uw trendanalyses
maakt u dan gebruik van de Dagtrend grafiek en steeds als u nu bij een fonds een trendlijn tekent
of aanpast zal deze wijziging steeds bij het fonds vastgelegd worden. Bladert u door de gewone
Daggrafiek dan heeft elk fonds dezelfde indeling. Bladert u door de Dagtrend grafieken dan heeft
elk fonds dezelfde basis indeling (kleur e.d.) maar bij elk fonds zijn de eigen trendlijnen
ingetekend.
De weg kwijt?
In de kop van het grafiekvenster staat altijd de naam van het fonds, gevolgd door de naam van de
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grafiek en vervolgens de aanduiding (sjabloon), (fondsgrafiek) of (vrije grafiek).
Indeling per ongeluk aangepast
Het kan zijn dat u bij het oproepen van een grafiek ziet dat de indeling aangepast is terwijl u
eigenlijk liever de standaard indeling wilt hebben. U kunt dan de menukeuze Grafiek >>
Terugzetten naar sjabloon gebruiken om de standaard indeling weer te krijgen. Het kan ook zijn
dat u een oudere indeling van die fondsgrafiek terug wilt halen. Dat kan via de menukeuze
Bestand >> Voorgaande Versie. U krijgt dan een lijst van alle oudere versies van de grafiek op
datum gesorteerd.
Achterliggende gedachte bij deze (complexe) opzet was...
· De lijst van beschikbare sjablonen en de mogelijkheid om per fonds toch een afwijkende
indeling te hebben komt overeen met de grafiekfunctie van WallStreet, met dien verstande dat
het lijstje van beschikbare grafieksoorten bij Vestics door u zelf uitgebreid kan worden.
· De mogelijkheid om een ongelimiteerd aantal vrije grafieken te maken komt overeen met het
gedrag van TA-programma's zoals Trader, TradeStation, SuperCharts, MetaStock, enz.
Wij hebben getracht de gebruikersvriendelijkheid van de ene methode te combineren met de
flexibiliteit van de andere aanpak.

3.1.6

Stap voor stap: maken nieuw tabblad
We hebben nu alle ingrediënten besproken, en zullen nu een stap-voor-stap uitleg geven hoe een
tabblad, zoals het AEX tabblad, aangemaakt zou kunnen worden.
Het tabblad dat wij voor ogen hebben bevat één Koersvenster plus enkele grafieken.
Stap-1: Aanmaken nieuw tabblad
Via de menukeuze Vesticsknop >> Tabblad >> Nieuw tabblad maken we een nieuw tabblad en
we kiezen daarvoor een betekenisvolle naam, bijv. Futures of Portefeuille, enz.
Stap-2: Aanmaken Koersvenster
Via de menukeuze Vesticsknop >> Programma's >> Koersvenster >> Nieuw Koersvenster
kiezen we één van de beschikbare sjablonen en typen tenslotte een naam in voor ons
Koersvenster. Het ligt voor de hand om de naam van het Koersvenster gelijk te houden aan de
naam van het tabblad.
Stap-3: Invullen Koersvenster
Als volgende stap moeten we de gewenste fondsen naar het Koersvenster slepen. Dat kan door
via de rechter muisknop in het Koersvenster de menukeuze Fondsverkenner te maken, en
vervolgens alle fondsen op te zoeken, aan te klikken, en te slepen naar het koersvenster. Een
alternatieve mogelijkheid is om eerst een Fondslijst aan te maken.
Stap-4: Fondslijst aanmaken
Start de fondsverkenner (bijv. via de rechter muisknop op het Koersvenster) en druk op de knop
'Nieuwe Fondslijst' weergegeven als een paars mapje met sterretje. Er komt dan een nieuwe
fondslijst met als naam 'Nieuwe fondslijst'. Verander deze naar de gewenste naam, bijv. dezelfde
naam als het tabblad en het Koersvenster. Door nu via de Beurzen aandelen te selecteren
kunnen deze naar de naam van de nieuwe fondslijst gesleept worden en daar losgelaten worden.
Op die manier kunnen alle gewenste aandelen opgenomen worden in één fondslijst die overal
gebruikt kan worden.
Stap-5: Invullen Koersvenster (2)
Door vervolgens via de rechter muisknop Select all te kiezen, worden alle fondsen in de nieuwe
fondslijst geselecteerd. Deze kunnen nu in één keer naar het Koersvenster gesleept worden.
Stap-6: Grafiekvenster maken
Door 'n willekeurig fonds in het Koersvenster te selecteren, kan vervolgens met de rechter
muisknop gekozen worden voor Grafiek >> Daggrafiek. Er komt dan een Grafiekvenster van het
betreffende fonds. Via de menukeuze Grafiek >> Lijst selecteren kunt u vervolgens de nieuwe
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fondslijst van stap-5 ook aan dit Grafiekvenster koppelen. Op die manier kunt u bladeren door de
hele lijst.
Eventueel kunt u 2 of 3 grafieken maken op verschillende intervallen (bijv. een Weekgrafiek,
Daggrafiek en Intradaggrafiek).
Stap-7: Rangschikken vensters
Rangschik het Koersvenster en de grafiek(en) netjes naast elkaar, liefst zodanig dat de hele
achtergrond bedekt wordt. Dat geeft een rustig beeld. Tijdelijke vensters, zoals de
Fondsverkenner, sluit u altijd direct na gebruik.

3.1.7

Werken met meerdere beeldschermen
Indien u aan uw computer meerdere beeldschermen heeft aangesloten, dan kunt op elk van de
extra beeldschermen één van de tabbladen van de Vestics taakbalk vast weergeven. Alle
andere tabbladen, die niet op een eigen beeldscherm weergegeven worden blijven toegankelijk
via het hoofdbeeldscherm.
Om een Tabblad op een ander beeldscherm gaat u als volgt te werk...
· selecteer het betreffende tabblad
· als er een sterretje bij de naam van het tabblad staat, verwijder dat dan
· kies Vesticsknop >> Tabblad >> Huidig tabblad >> Beeldscherm
· kies het gewenste beeldscherm, bijv. Beeldscherm 2
In eerste instantie blijft het huidige tabblad op de hoofdmonitor, maar zodra u een ander tabblad
selecteert verspringt het huidige tabblad naar het toegewezen beeldscherm.
Als u het tabblad opnieuw selecteert, springt het altijd weer terug naar het hoofdbeeldscherm.
Daar kunt u dan veranderingen aanbrengen op het tabblad en zodra u weer een andere tabblad
selecteert springt het huidige tabblad weer naar z'n eigen beeldscherm.
Als het tabblad leeg blijft op het 2de beeldscherm, dan kan het zijn dat u een sterretje bij de naam
van het tabblad heeft.
Let op:
Oorspronkelijk ondersteunde Windows geen meerdere beeldschermen. Toch werden in die tijd
al computers uitgerust met meerdere beeldschermen, maar de videokaart die daarbij gebruikt
werd gedroeg zich naar Windows toe alsof er slechts één beeldscherm was. Windows dacht
dus dat er één breed beeldscherm was, en als er dan een venster gemaximaliseerd werd, dan
stond de ene helft van het venster op de linker monitor en de andere helft op de rechter
monitor. Foutboodschappen die midden in het scherm geplaatst waren, werden in deze opzet
voor de helft op elk van de beide beeldschermen weergegeven.
Als u 2 beeldschermen heeft, en bovenstaande beschrijving herkent, dan heeft u GEEN
ondersteuning voor meerdere beeldschermen. U moet dan uw instellingen van de videokaart
aanpassen om echt meerdere beeldschermen kenbaar te maken aan windows. Hoe dat
precies moet is afhankelijk van het type videokaart. Raadpleeg dus de documentatie van uw
videokaart of vraag het aan de leverancier.
Zodra Windows meerdere beeldschermen ziet, kunt u via de eigenschappen van het
bureaublad instellen welk beeldscherm links en welk rechts staat, e.d.

3.1.8

Het starten en stoppen van programma's
Door één van de Vestics tabbladen te selecteren kan de indeling van dat betreffende tabblad
worden aangepast.
Via de menukeuze Vesticsknop >> Programma's kan een nieuw venster toegevoegd worden
aan het tabblad. Men kan daarbij kiezen uit een aantal standaard venstertypes zoals een
Koersvenster, een Grafiekvenster of een Internetvenster.

© 2001 Vestico BV

Vestics Referenties Algemeen

90

Een dergelijk nieuw venster is na opstarten min of meer leeg, en moet door de gebruiker verder
ingevuld worden. Zo zal bij een Koersvenster aangegeven moeten worden welke fondsen
weergegeven moeten worden.

Het stoppen van Vensters kan door middel van de sluitknop die op elk venster in de rechter
bovenhoek aanwezig is, of via de menukeuze Bestand | Afsluiten.

3.1.9

De afhandeling van programmafouten
Vanuit het Vestics bureaublad programma wordt continue een oogje in het zeil gehouden op de
werking van alle lopende Vestics programma's.
Dit wordt gedaan door regelmatig een korte boodschap naar het programma te sturen,
vergelijkbaar met een muisbeweging of een toetsenbord aanslag, en te kijken of het programma
deze boodschap waarneemt. Als een programma op de boodschap reageert dan wordt
aangenomen dat het programma nog goed functioneert.
Als een programma gedurende langere tijd niet reageert, dan wordt aangenomen dat het
betreffende programma 'hangt' en dus ook niet meer reageert op invoer van de gebruiker of op
nieuwe koersgegevens. Het kan echter zijn dat het programma druk in de weer is met een
complexe bewerking en straks als die bewerking afgelopen is, weer normaal reageert.
Daarom wordt in dergelijke gevallen, waarbij het programma wel nog bestaat maar niet snel
genoeg reageert, aan de gebruiker gevraagd of het programma afgebroken moet worden.
Elk programma dat afgebroken is, hetzij spontaan of wegens niet meer reageren, wordt door
Vestics meteen weer opgestart. Het stoppen van een programma via het Windows taakbeheer
zal dan ook niet tot gevolg hebben dat het programma gestopt wordt, maar heeft tot gevolg dat
het programma geherstart wordt. In veel gevallen is dat nou net wat u wilt, want herstarten lost
vaak het probleem op.
Alleen als een programma expliciet door de gebruiker gestopt wordt zal het niet opnieuw
gecreëerd worden.
Als een programma dusdanig in de problemen is, dat het niet meer op een normale manier te
stoppen is, dan kunt u het programma stoppen via Vestics Taakbeheer
· kies Vesticsknop >> Onderhoud >> Taakbeheer
· localiseer de juiste regel aan de hand van de programmanaam
· druk op de knop Afbreken
Voor meer details verwijzen we naar de beschrijving van Taakbeheer.

3.1.10 Het Vestics logboek
Vestics houdt in een apart logboekbestand bij welke fouten of bijzondere evenementen
opgetreden zijn.
Door regelmatig in het logboek te kijken kunt u zien of er bepaalde problemen zijn die bij
herhaling optreden en eventueel opgelost moeten worden.
Als programma's niet goed werken is het logboek dan ook de eerste plaats om te zoeken naar
mogelijke oorzaken van de problemen.
Meer informatie over...
Logboek inhoud bekijken
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Tabbladbeheer
Via de menukeuze Vesticsknop >> Tabblad >> Tabblad openen komt men in een
dialoogvenster waar men in eerste instantie kan aangeven welk Tabblad geopend moet worden.

In werkelijkheid gaat onder deze dialoog echter een beheersfunctie voor tabbladen verborgen.
Om een bestaand tabblad te openen gaat u als volgt te werk...
· kies Vesticsknop >> Tabblad >> Open Tabblad
· selecteer het tabblad dat geopend moet worden
· druk op de knop Open
· nu verschijnt het geopende tabblad als extra tabje in de Vesticsbalk
· het geopende tabblad wordt tevens het active (huidige) tabblad
Om een bestaand tabblad te sluiten gaat u als volgt te werk...
· activeer het te sluiten tabblad (door op het tabje te drukken)
· kies Vesticsknop >> Tabblad >> Huidig tabblad >> Tabblad sluiten
· alternatief: met de rechtermuisknop op het tabje drukken en dan kiezen: Tabblad sluiten
Om een bestaand tabblad een andere naam te geven gaat u als volgt te werk...
· indien het tabblad geopend is, sluit het dan eerst (zie hierboven)
· kies daarna Vesticsknop >> Tabblad >> Open Tabblad
· nu verschijnt bovenstaande dialoog
· selecteer de naam van het tabblad die gewijzigd moet worden
· druk nu op de linkse knop met de hint "Naam tabblad wijzigen"
· verander de naam van het tabblad en druk op Enter
· druk nu op Open om het tabblad onder de nieuwe naam te openen
· of druk op Annuleren indien u het tabblad niet meteen wilt openen
Om een bestaand tabblad permanent te verwijderen gaat u als volgt te werk...
· indien het tabblad geopend is, sluit het dan eerst (zie hierboven)
· kies nu Vesticsknop >> Tabblad >> Open Tabblad
· nu verschijnt bovenstaande dialoog
· selecteer de naam van het tabblad dat verwijderd moet worden
· druk nu op de 2de knop van links met de hint "Tabblad verwijderen"
· druk op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten
Om de volgorde van de tabbladen te veranderen gaat u als volgt te werk...
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selecteer het tabblad dat verplaatst moet worden
klik met de linker muisknop op het tabje
hou de linker muisknop ingedrukt en sleep op die manier het tabje naar de gewenste plaats
daar aangekomen laat u de linker muisknop los

In het menu Vesticsknop >> Tabblad >> Huidig tabblad vindt u nog een aantal menukeuzes die te
maken hebben met het beheer van het tabblad, zoals het Opslaan van de huidige indeling en het
Terughalen van een Vorige versie van de tabblad indeling.
Dezelfde menukeuzes zijn ook op te roepen via de rechter muisknop (contextmenu) op het tabje
van het betreffende tabblad. Sommige menukeuzes zijn niet actief als het betreffende tabblad niet
het huidige tabblad is.

3.3

Vestics Contextmenu
Binnen verschillende Vestics programma's is het mogelijk om via het contextmenu onder de
rechter muisknop toegang te krijgen tot een set van standaard functies die gelijk zijn in alle
programma's.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we de menukeuzes van het contextmenu bespreken. Door
steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele
boek in logische volgorde doorbladeren.

3.3.1

Indeling Contextmenu
Indien een programma via z'n contextmenu toegang geeft tot deze standaard menukeuzes, dan
zijn de betreffende menukeuzes altijd onder in het contextmenu gesitueerd.
Als Voorbeeld zien we hier het contextmenu van de grafiek...

Het bovenste gedeelte van het contextmenu is specifiek voor de grafiek (c.q. het programma
waar u op dit moment mee werkt), terwijl de onderste 5 keuzes gelijk zijn in alle programma's.

3.3.2

Grafiek maken
Via de menukeuze Grafiek kunt u vanuit de verschillende Vestics programma's direct een grafiek
maken van het huidige fonds.
In de meeste programma's moet eerst het gewenste fonds geselcteerd worden zodat duidelijk is
van welk fonds een grafiek gemaakt moet worden.
In sommige programma's is het mogelijk om meerdere fondsen tegelijk te selecteren. In dat geval
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zal een grafiek gemaakt worden waar alle geselcteerde fondsen gekoppeld zijn. Met behulp van
de bladerfuncties van de grafiek kan vervolgens door de diverse fondsen gebladerd worden.
Nadat eventueel het gewenste fonds is geselecteerd kan via de rechter muisknop het
contextmenu opgeroepen worden. Door de menukeuze Grafiek te maken krijgt u een submenu
van alle beschikbare grafieksjablonen.
Nadat het gewenste grafieksjabloon geselecteerd is verschijnt de grafiek.
Indien u een grafiek op basis van een sjabloon qua indeling aanpast, dan zal de aangepaste
indeling automatisch opgeslagen worden als Fondsgrafiek. Vanaf dat moment zal het betreffende
fonds dus niet meer gebruik maken van het oorspronkelijke sjabloon maar z'n eigen indeling
gebruiken.

3.3.3

De Order functie
Via de menukeuze Order kunt u vanuit de verschillende Vestics programma's direct een order
ingeven van het huidige fonds.
In de meeste programma's moet eerst het gewenste fonds geselcteerd worden zodat duidelijk is
van welk fonds een order geplaatst moet worden.
De dialoog die gebruikt wordt voor het opgeven van de order is beschreven in het hoofdstuk over
de Orderdialoog.

3.3.4

De Signaal functie
Via de menukeuze Signaal kunt u vanuit de verschillende Vestics programma's direct een signaal
instellen van het huidige fonds.
In de meeste programma's moet eerst het gewenste fonds geselcteerd worden zodat duidelijk is
van welk fonds een signaal ingesteld moet worden.
De dialoog die gebruikt wordt voor het instellen van het signaal is beschreven in het hoofdstuk
over Signalering.

3.3.5

De INFO functie
Via de menukeuze Info kunt u vanuit de verschillende Vestics programma's informatie opvragen
over het huidige fonds.
In de meeste programma's moet eerst het gewenste fonds geselecteerd worden zodat duidelijk is
van welk fonds de informatie opgehaald moet worden.
Voor het opvragen van fondsinformatie wordt gebruik gemaakt van het Internet. De menukeuze
zorgt er voor dat een Internetvenster wordt geopend dat toegang geeft tot een speciaal voor het
betreffende fonds ingericht pagina op de Vestico website. Op deze fondsspecifieke pagina staan
links naar allerlei andere websites die informatie publiceren over dat betreffende fonds. U kunt
hierbij denken aan het jaarverslag, achtergronden over het bedrijf, recente analistenrapporten,
enz.
De Info-functionaliteit is momenteel nog in ontwikkeling.
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De Nieuws functie
Via de menukeuze Nieuws kunt u vanuit de verschillende Vestics programma's nieuws opvragen
over het huidige fonds.
In de meeste programma's moet eerst het gewenste fonds geselecteerd worden zodat duidelijk is
van welk fonds het nieuws weergegeven moet worden.
Voor het weergeven van het nieuws wordt gebruik gemaakt van de Nieuwslezer.
De Nieuwslezer geeft alleen het nieuws weer dat via het inleesprogramma voor nieuws opgehaald
is van het Internet. Als u het inleesprogramma voor Internet niet heeft geactiveerd, dan wordt er
geen nieuws ingelezen en zal de Nieuwsfunctie dus ook geen berichten weergeven.

3.3.7

De Fondsverkenner starten
Via de menukeuze Fondsverkenner kunt u vanuit de verschillende Vestics programma's direct
de Fondsverkenner starten.
De meest gebruikelijke toepassing van deze menukeuze is om een fonds te selecteren en dat
vervolgens via Drag & Drop in het venster van het huidige programma te slepen.

3.4

Het Info Scherm (About)
Vanuit vrijwel alle programma's van Vestics is het mogelijk om via de menukeuze Help >> Info of
een knop met de tekst Info details op te vragen over het betreffende programma en de Vestics
omgeving.
Het Info Scherm is via tabbladen opgedeeld in 3 onderdelen die in de volgende paragrafen apart
besproken zullen worden.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we het Info-scherm verder bespreken. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.
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Programma Gegevens
Het eerste tabblad van het Infoscherm geeft informatie over het huidige programma.

3.4.2

Gebruikers Gegevens
Het tweede tabblad bevat alle gegevens over de licentiehouder van deze Vestics installatie.
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DLL Gegevens
Het derde tabblad bevat alle gegevens over de DLL'en die momenteel gebruikt worden.

3.5

Het Instellingenprogramma
Het Vestics Instellingenprogramma kan worden opgeroepen via de menukeuze Vesticsknop >>
Instellingen >> Algemeen vanaf de Vestics taakbalk.

Vervolgens kunt u kiezen uit één van de 7 categorieën van het instellingenprogramma. Overigens
kan het geen kwaad als u daarbij de verkeerde keuze maakt, want alle categoriën zijn via tabjes
in het instellingenprogramma alsnog bereikbaar.
De instellingen zijn verdeeld over zeven verschillende categorieën, te weten...
· Het tabje Gebruikersinformatie met uw gegevens
· Het tabje Bureaublad met instellingen die betrekking hebben op de Vestics taakbalk
· Het tabje Onderhoud dat te maken heeft met het automatische systeembeheer
· Het tabje Data dat geselecteerd wordt via de menukeuze Inleesprogramma's voor het
configureren van achtergrondprogramma's (diensten, koersinleesprogramma's en
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nieuwsinleesprogramma's)
· Het tabje Wijzigingen heeft betrekking op het dagelijks ophalen van wijzigingen e.d.
· Het tabje Koersen waar u kunt instellen welke slotkoersen u wenst te downloaden van Vestico
· Het tabje Sleutels bevat inloggegevens voor externe diensten zoals SMS, orders, enz.
De diverse tabjes worden in afzonderlijke hoofdstukken besproken.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we het instellingenprogramma in detail bespreken. Door steeds
op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.

3.5.1

Het tabje Gebruikersinfo
Het tabje Gebruikersinfo ziet er ongeveer als volgt uit...

De gegevens in de rubriek Gebruikers Informatie zijn grijs weergegeven omdat deze niet door u
zelf aangepast kunnen worden. Mochten uw gegevens incorrect of niet meer up-to-date zijn, dan
kunt u het beste een e-mail sturen aan support@vestico.nl met het verzoek de gegevens aan te
passen. Men zal dan de gegevens aanpassen in de database en u ter bevestiging een aangepast
licentiebestand toesturen. De volgende keer als u Vestics start zal dan hier de nieuwe informatie
staan. De knop Wijzigen heeft nu nog geen functie.
Via de rubriek Ik heb een vaste internetverbinding kunt u aangeven dat u een permanente
internetaansluiting heeft, via ADSL of Kabelinternet. Deze instelling voorkomt dat Vestics steeds
de verbinding probeert te verbreken nadat bijv. koersen zijn opgehaald.
Door in de rubriek Informatie beveiligen met een wachtwoord een vinkje te plaatsen kunt u
een wachtwoord opgeven dat gebruikt wordt om alle privacy-gevoelige informatie in Vestics te
beschermen. U moet het zelf gekozen wachtwoord twee keer inbrengen in de beide
wachtwoordvelden. Deze twee velden worden pas zichtbaar op het moment dat u het vinkje
plaatst.
Let op: het rechtstreeks aanpassen van de gegevens in het licentiebestand (licentie.ini) is niet
mogelijk. Elke wijziging heeft tot gevolg dat de gegevens niet meer kloppen en dat de licentie als
ongeldig wordt beschouwd. U mag dus onder geen enkele omstandigheid het licentiebestand
wijzigen.
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Het tabje Bureaublad
Het tabje Bureaublad bevat instellingen die betrekking hebben op de weergave van de diverse
Vestics vensters, en ziet er als volgt uit...

Via de instelling Verstop de menuregel in alle programma's indien mogelijk kunt u er voor
zorgen dat de menuregel van grafieken en koersvensters niet zichtbaar is, en dus ook geen
ruimte op het scherm inneemt. Dit gedrag is bijvoorbeeld nuttig indien u op één tabblad de
grafieken van een aantal fondsen naast elkaar wilt plaatsen. Elk grafiekvenster wordt dan relatief
klein, en als daar ook nog eens een menubalk van af gaat, blijft er helemaal niks meer over. Door
met de muiscursor naar de bovenkant van het venster te bewegen, wordt dan de menubalk
alsnog automatisch zichtbaar.
Via de instelling Tabblad niet transparant kunt u aangeven dat de iconen op het Windows
bureaublad niet zichtbaar zijn, behalve als het tabblad Bureaublad geselecteerd is. Eventuele
vensters die op het bureaublad staan, zoals Outlook of Word, blijven wel zichtbaar. Wilt u echt
een lege achtergrond voor de tabbladen, dan moet u de vensters van niet-Vestics programma's
minimaliseren.
De instelling Venster niet tekenen tijdens slepen is vooral bedoeld voor gebruikers die een
relatief langzame computer hebben. Normaal wordt namelijk tijdens het verplaatsen van een
Venster steeds weer het beeldscherm bijgewerkt, waardoor het venster tijdens het slepen
duizenden keren opnieuw getekend wordt. Is uw computer wat trager, dan wordt het slepen
daardoor ook sterk vertraagd. Als de instelling geactiveerd is (met een vinkje), zal er tijdens het
slepen alleen maar een grijs kader getekend worden.
Via de instelling Gebruik van Vesticode activeren geeft u aan dat u toegang wenst te hebben
tot de VestiCode ontwikkelomgeving die in elke grafiek 'verborgen' zit. Deze ontwikkelomgeving
(de Designer) vereist wel kennis van de programmeertaal VestiCode.
Via de instelling Geminimaliseerde vensters terugzetten bij opstarten kunt u er voor zorgen
dat alle gemaximaliseerde vensters bij het opstarten van Vestics altijd weer 'normaal' getoond
worden. Op die manier voorkomt u dat zich steeds meer geminimaliseerde vensters 'ongemerkt'
ophopen op de diverse tabbladen.
Via de instelling Gemaximaliseerde vensters terugzetten bij opstarten kunt u er voor zorgen
dat alle gemaximaliseerde vensters bij het opstarten van Vestics altijd weer 'normaal' getoond
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worden. Op die manier voorkomt u dat zich steeds vensters 'ongemerkt' verbergen achter
gemaximaliseerde vensters op de diverse tabbladen.
Via de instelling Gebruik komma voor decimalen in export naar Excel kunt u aangeven dat u
een Nederlandstalige Excel gebruikt die bij bedragen een komma verwacht. Vestics zal daar
tijdens het exporteren van bepaalde gegevens naar Excel rekening mee houden.
Via de instelling Voorloopperiode voor grafieken automatisch instellen kunt u er voor zorgen
dat Vestics automatisch de voorloopperiode van grafieken lang genoeg maakt voor de langste
indicator in een grafiek.
Via de rubriek Aantrekkingskracht vensters (pixels) kunt u aangeven op welke afstand bij het
schuiven met vensters het geschoven venster automatisch tegen een aangrenzend venster aan
gaat plakken.
Door deze instelling wordt het onmogelijk om 2 vensters met bijv. een tussenruimte van 5 pixels
naast elkaar te zetten. De vensters zullen in dat geval direct tegen elkaar aan gaan staan zonder
overlapping of tussenruimte.

3.5.3

Het tabje Onderhoud
Het tabje Onderhoud bevat alle instellingen die te maken hebben met het opschonen van de
Vestics omgeving en ziet er als volgt uit:

In de rubriek Veiligheidskopieën bewaren kunt u aangeven hoelang de veiligheidskopieën van
alle tabellen e.d. bewaard moeten worden. Deze kopieën worden automatisch aangemaakt als u
wijzigingen aanbrengt in een tabel, grafiek, enz. en staan in de map \Vestics\Backup. Hoe langer
u de kopieën bewaart, des te langer kunt u eventueel nog terug grijpen op de oude situatie mocht
er achteraf iets blijken te zijn verloren gegaan.
Let op: als het aantal beveiligingskopieën erg groot wordt, dan kan dat uw systeem ernstig
vertragen.
In de rubriek Kopieën kunt u aangeven hoeveel verschilllende beveiligingskopieën er van één
bepaalde tabel bewaard zullen worden. Dus als u aangeeft dat beveiligingskopieën 10 dagen
bewaard moeten worden, en dat er maximaal 5 kopieën van elke tabel bewaard blijven, dan
zullen er uiteindelijk niet meer dan 5 kopieëen bewaard worden en geen enkele kopie is dan
ouder dan 10 dagen. Als er in de afgelopen 10 dagen 1 kopie was, dan wordt slechts 1 kopie
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bewaard.
In de rubriek Intradagkoerstikken bewaren kunt u aangeven hoelang de intradgkoersen van de
fondsen bewaard moeten worden. Deze termijn bepaald tevens hoe lang terug u nog
intradaggrafieken kunt maken. Indien u gebruik maakt van een realtime feed moet ongeveer
rekenen op 300 Mbytes schijfruimte om de koerstikken van een heel jaar op te slaan.
In de rubriek Logbestand bewaren kunt u aangeven hoelang de gegevens in het Vestics
logboek bewaard blijven. In principe kunt u deze gegevens al na enkele dagen laten verwijderen.
In de rubriek Nieuws bewaren kunt u aangeven hoelang nieuwsberichten die opgehaald zijn van
het Internet, bewaard moeten worden. Middels zoekfuncties van de Nieuwslezer kunt u uit deze
nieuwsberichten alle belangrijke nieuwsfeiten opzoeken van een fonds voordat u een belangrijke
beleggingsbeslissing over dat fonds neemt. U kunt zelf af en toe kijken hoe groot de map
\vestics\data\news is geworden. Wordt de map te groot, dan kunt u altijd besluiten om de
bewaartermijn te verkorten. Oude berichten zou u eventueel kunnen zippen en/of bewaren op Cdrom.
In de rubriek Koerstikken per dag bewaren kunt u aangeven hoelang de kopieën van het
'huidige tikbestand', die dagelijks tijdens de dagverwerking aangemaakt worden, bewaard moeten
blijven. Deze kopiebestanden worden door Vestics zelf niet gebruikt maar kunnen nuttig zijn om
aan een bevriend Vesticsgebruiker de koerstikken van een bepaalde dag te kunnen leveren
indien bij hem storing van de datafeed heeft plaatsgevonden.
In de rubriek Optiekoersen bewaren na expiratie kunt u aangeven hoe lang koersen van
geëexpireerde opties bewaard moeten worden.
In de rubriek Futurekoersen bewaren na expiratie kunt u aangeven hoe lang koersen van
geëxpireerde futures bewaard moeten worden.
Via de knop Nu opschonen kunt u direct het opschoonprogramma starten dat alle oudere
gegevens verwijderd uit de Vestics map. Het is overigens aan te raden om het
opschoonprogramma via de Vestics Taakplanner regelmatig, bijv. één keer per week, te laten
draaien. Als het opschoonprogramma nooit gedraaid wordt dan zullen de oude gegevens ook
nooit opgeruimd worden, ongeacht welke periode u hier instelt.

3.5.4

Het tabje Data
Op het tabje Data kunt u instellen welke achtergrondprogramma's (Diensten) en
inleesprogramma's actief zullen zijn in uw Vestics omgeving.
Het tabje Data ziet er als volgt uit:
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Het tabje Data is zelf weer opgedeeld in 3 afzonderlijke tabjes
Op deze drie tabjes kunt u steeds een aantal programma's aanvinken. Indien een programma
aangevinkt wordt zal het betreffende programma meteen gestart worden. Vervolgens zal ook als
Vestics gestopt en weer gestart wordt, het betreffende programma altijd weer automatisch door
Vestics gestart worden.
Door een vinkje opnieuw aan te klikken kan het betreffende vinkje verwijderd worden. In dat geval
zal het betreffende programma meteen gestopt worden, en vervolgens ook niet meer gestart
worden als Vestics de volgende keer weer opgestart wordt.
De hulpprogramma's zijn opgedeeld in 3 hoofdcategorieën die elk hun eigen tabje hebben...
· Het tabje Diensten bevat alle algemene achtergrondprogramma's
· Het tabje Koersen bevat alle koersinleesprogramma's
· Het tabje Nieuws bevat alle nieuwsinleesprogramma's
Al deze programma's zullen, als ze gestart worden, op het Status tabblad van Vestics resideren.
De functies van de diverse programma's wordt in andere hoofdstukken van het Helpbestand
besproken.

3.5.5

Het tabje Wijzigingen
Het tabje Wijzigingen bevat alle instellingen die te maken hebben met het ophalen van
wijzigingen bij de centrale computer van Vestico.
Het tabje Wijzigingen ziet er ongeveer als volgt uit:
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Via het vinkje PC-klok gelijk zetten geeft u aan dat Vestics automatisch de PC-klok gelijk mag
zetten met behulp van een atoomklok die via Internet beschikbaar is. Door dit te combineren met
het ophalen van de dagelijkse wijzigingen hoeft geen extra internetverbinding opgebouwd te
worden voor het gelijk zetten van de klok en gaat dit dus in één moeite door.
In de rubriek Programmawijzigingen kunt u aangeven hoe snel u nieuwe functies in Vestics
beschikbaar wilt krijgen.
· Via de keuze Vooraf geeft u te kennen dat u er geen bezwaar tegen heeft om beta-versies van
Vestics te helpen meetesten. U ontvangt dan steeds de nieuwste modules voordat deze
uitgeleverd worden aan de resterende Vesticsgebruikers. Omdat u elke nieuwe
programmaversie vers van de pers ontvangt, kan het zijn dat er dan nog kinderziekten in het
programma zitten.
· Via de keuze Meteen krijgt u de programma's pas als deze al enige tijd gebruikt zijn in de
Vooraf-groep. Dit is de normale instelling.
· Via de keuze Na enkele weken speelt u helemaal op zeker. Velen zijn u al voor gegaan, en
pas als alle problemen verholpen zijn krijgt u de nieuwe functie.
· Via de keuze Speciale versie kunt u (uitsluitend op verzoek van Vestico) een speciale versie
van Vestics selecteren. Normaliter zijn er geen speciale versies, maar in uitzonderingsgevallen
kan het zijn dat Vestico buiten de 3 standaard versies nog een 4de speciale versie beschikbaar
stelt, bijv. voor testdoeleinden.
Wij adviseren iedereen om de Meteen-versie te selecteren.
Let op: de Vooraf-versies zijn niet geschikt voor...
· Mensen die actief intradag handelen met Vestics. Immers, het kan zijn dat u dan een update
krijgt waardoor uw grafieken ineens niet meer werken of zelfs verkeerde informatie weergeven.
· Mensen die relatief weinig computer ervaring hebben. Vooraf versies hebben meestal geen of
weinig documentatie en vereisen dus een boel computer ervaring.
· Mensen die geen vaste internet verbinding hebben. Het kan zijn dat een bepaalde vernieuwing
in Vestics wel 5x uitgeleverd wordt voordat de functionaliteit definitief is. U moet dan vele
megabytes downloaden en dat kan alleen maar via een snelle Internetverbinding.
Via de rubriek Programmawijzigingen bevestigen geeft u aan hoeveel controle u wilt houden
over het aanbrengen van wijzigingen in Vestics.
· Door de instelling Alleen als Vestics loopt wordt u gewaarschuwd als er programma- of
tabelwijzigingen zijn terwijl Vestics op dat moment loopt. U kunt dan kiezen om de wijzigingen
meteen te laten verwerken (dat houdt in dat Vestics automatisch gestopt en weer gestart
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wordt), of u kunt er voor kiezen om de wijzigingen te laten verwerken de volgende keer als
Vestics gestart wordt.
· Door middel van de instelling Altijd moet u elke wijziging bevestigen, ongeacht of Vestics loopt.
U kunt het verwerken van een wijziging op die manier uitstellen, maar Vestics zal elke keer
opnieuw blijven vragen of de achterstallige wijziging alsnog mag worden aangebracht. Het is
niet mogelijk om wijzigingen over te slaan.
· Door middel van de instelling Nooit wordt het wijzigingsproces geheel geautomatiseerd en
merkt u er vrijwel niets meer van. Deze instelling maakt het ook mogelijk om Vestics geheel
onbeheerd koersen en wijzigingen te laten ophalen.
Wij adviseren iedereen om Nooit te selecteren.

3.5.6

Het tabje Koersen
Op het tabje Koersen kunt u aangeven of u dagelijks de slotkoersen van de EureNext
Amsterdam wilt downloaden.
Het tabje Koersen ziet er ongeveer als volgt uit...

Via het vinkje Koersgegevens dagelijks ontvangen en bijwerken geeft u aan dat u
koersgegevens wilt ophalen bij Vestico.
Vervolgens kunt u aanvinken welke koersen u wilt ophalen. De meeste rubrieken spreken voor
zichzelf.
Bij de koersen van opties en futures heeft u twee alternatieve mogelijkheden, zijnde de echte
gedane koersen of de middenkoers die berekend wordt uit de bied en laatkoersen bij het slot van
de beurs.
Met name bij weinig verhandelde optieseries zal er niet elke dag een gedane koers zijn. En zelfs
als er een gedane koers is, dan zou het goed kunnen zijn dat die transacties 's ochtends bij de
opening van de beurs heeft plaatsgevonden. Die éne transactie 's ochtends wordt dan wel de
'slotkoers' van die optie voor de hele dag, terwijl de onderliggende waarde in de loop van de dag
een grote beweging kan hebben gemaakt waardoor de slotkoers van de optie geen enkele relatie
meer heeft met de slotkoers van de onderliggende waarde. Wij adviseren dan ook iedereen om
de middenkoers te gebruiken.
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Nadat u een extra vinkje heeft geplaatst, bijv. bij de valuta, kunt u het beste meteen de koersen
van de valuta ophalen. Op de server van Vestico worden de koersen tot ca. 3 maanden terug
bewaard. Dat ophalen kan door op de knop Ophalen te drukken. De functie van deze knop is
helemaal identiek aan de menukeuze Vesticsknop >> Data >> Koersen ophalen.
Steeds als Vestics gestart wordt, en er is nog geen contact geweest sinds het einde van de vorige
beursdag, zal eerst contact gezocht worden met de server en worden koersgegevens en
eventuele andere wijzigingen opgehaald en verwerkt. Als u Vestics 24 uur per dag laat draaien,
dan moet u via de Taakplanner zorgen dat dagelijks de gegevens worden opgehaald.

3.5.7

Het tabje Sleutels
Het tabje Sleutels bevat alle gebruikersnamen, wachtwoorden, enz. die nodig zijn bij de diverse
Vestics functies.
Veel van deze informatie is privacy-gevoelig en daarom kan al deze informatie versleuteld worden
zodat deze niet zichtbaar wordt zonder dat het Vestics wachtwoord wordt ingegeven.
Let op: als u geen Vestics wachtwoord heeft ingesteld dan zal Vestics zelf een wachtwoord
genereren voor het beveiligen van de sleutels. Omdat u in dat geval zelf geen wachtwoord heeft
kunt u eenmaal beveiligde gegevens ook zelf niet meer zichtbaar maken.
Het tabje Sleutels ziet er ongeveer als volgt uit:

In de kolom Beveiligd kunt u middels een vinkje aangeven of de betreffende sleutel beveiligd
moet worden. Een beveiligde sleutel later alleen weer zichtbaar gemaakt worden bekeken worden
als er een Vestics wachtwoord is ingegeven. zonder wachtwoord zijn beveiligde gegevens niet
meer te ontsleutelen. U ziet dan alleen sterretjes.
Let op: U mag uw wachtwoord voor SMS diensten, zoals Lycos, NIET beveiligen door in de
kolom Beveiligd een vinkje te plaatsen. Immers, dan zal het signaleringsprogramma eerst om
het Vestics wachtwoord vragen teneinde aan het Lycos wachtwoord te kunnen komen.
Aangezien u niet thuis bent, en dus niet het wachtwoord kunt ingeven, kan het SMS-je dan niet
verzonden worden.
In de kolom Sleutel ziet u steeds de naam van de betreffende sleutel.
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In de kolom Inhoud ziet u de waarde van elke sleutel.
Door een regel te selecteren in de lijst worden de gegevens van die regel gekopieerd naar de
wijzigingsvelden beneden in het scherm. U kunt hier de gegevens wijzigen en vervolgens via de
knop Toepassen weer terugschrijven in de lijst.
U kunt ook een nieuwe regel toevoegen door de wijzigingsvelden in te vullen en vervolgens op de
knop Invoegen te drukken. De sleutel wordt dan op de juiste alfabetische plaats toegevoegd.
Via de knop Verwijderen kunt u een bestaande sleutel helemaal verwijderen uit de lijst. We
adviseren u om nooit sleutels te verwijderen, ook al gebruikt u een bepaalde dienst (bijv. Binck)
op dit moment niet. Laat de betreffende sleutels gewoon leeg en als u ooit in de toekomst toch
gebruik wenst te gaan maken van de betreffende faciliteit dan hoeft u alleen nog maar de juiste
inhoud aan de sleutel te geven en kunt u meteen beginnen.
Via de knop Zichtbaar kunt u alle versleutelde gegevens, die normaal als sterretjes worden
weergegeven, als leesbare tekst weer laten geven. U moet dan wel eerst het wachtwoord
ingeven.
Let op: als u een nieuwe dienst in gebruik neemt adviseren wij u om de sleutels in eerste
instantie NIET te beveiligen. Immers, als de dienst dan niet werkt heeft u geen enkele
mogelijkheid om bijv. gebruikersnaam en wachtwoord te controleren. Pas als alles naar wens
werkt kunt u alsnog een vinkje plaatsen in de kolom Beveiligd om de gegevens te verbergen
voor anderen.
3.5.7.1

Nieuwe sleutel
Indien Vestics een sleutel nodig heeft die nog niet bekend is in het sleutelbestand, dan zal er een
dialoogvenstertje komen om de betreffende sleutel op te vragen.

De naam van de sleutel bestaat meestal uit 2 onderdelen, zoals in bovenstaand voorbeeld GFT
en LOGIN, gekoppeld via een liggend streepje. Het zal duidelijk zijn dat de sleutel die hier
gevraagd wordt, de LOGIN-code voor GFT (Global Forex Trading) is. Dat laatste (GFT) zal u
minder zeggen, maar een Vesticsgebruiker die zojuist het inleesprogramma voor GFT heeft
geactiveerd zal zeker bekend zijn met de kreet GFT.
Door een vinkje te plaatsen in de rubriek Sleutel verbergen kunt u aangeven dat de sleutel niet
zichtbaar gemaakt wordt. Er verschijnt in dat geval een tweede invoer veld, en u moet de sleutel
twee ingeven. Tijdens het ingeven worden dan alleen maar sterretjes weergegeven.
Let op: als u een nieuwe dienst in gebruik neemt adviseren wij u om de sleutels in eerste
instantie NIET te beveiligen. Immers, als de dienst dan niet werkt heeft u geen enkele
mogelijkheid om bijv. gebruikersnaam en wachtwoord te controleren. Pas als alles naar wens
werkt kunt u alsnog een vinkje plaatsen in de kolom Beveiligd om de gegevens te verbergen
voor anderen.
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Een sleutel die via deze dialoog wordt ingegeven, wordt automatisch toegevoegd aan het
Sleutelbestand, en kan op de gebruikelijke manier beheerd worden.

3.6

Tabellenbeheer
Het Tabellenbeheerprogramma wordt gebruikt om alle centrale tabellen van Vestics te beheren.
Het betreft de volgende tabellen:
· Fondsentabel
· Beurzentabel
· Sectortabel
· Regiotabel
· Intervaltabel
· Kostentabel
· Bankentabel
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we deze tabellen verder toelichten. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.

3.6.1

Starten en stoppen
Het Tabellenbeheer programma kan gestart worden via het Instellingen menu van de
Vesticsknop.
Als het programma gestart wordt, verschijnt een venster met daarin voor elke te beheren tabel
een eigen tabje.

Door een tabje te selecteren kan de betreffende tabel beheerd worden.
Het programma kan afgesloten worden door op de sluitknop in de rechterbovenhoek van het
venster te drukken.

3.6.2

Fondsentabel beheren
Door het tabje Fondsentabel te selecteren kan de Fondsentabel beheerd worden.
Deze tabel bevat een definitie van elk individueel fonds dat Vestics kent en waarmee dus binnen
Vestics gewerkt kan worden.
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Fondsgegevens bekijken
Om de gegevens van een bepaald fonds te bekijken selecteert u het tabje Fondstabel.

In de linker kolom kunt u allereerst het Type fonds selecteren en vervolgens kunt u uit de lijst van
alle fondsen van het betreffende type het juiste fonds selecteren door er op te klikken.
Zodra een fonds geselecteerd wordt, verschijnen alle gegevens van het betreffende fonds in de
velden rechtsboven in het venster...

In eerste instantie worden de gegevens alleen weergegeven. U kunt dus niet per ongeluk
gegevens veranderen.
Onder de gegevens van het fonds volgt een lijst van alle bekende Zoektabellen op uw systeem;
dat zijn alle bestanden in de map \Vestics\Tables\Match met als extensie '.vmt'. Deze lijst ziet er
als volgt uit:
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Toevoegen nieuw fonds
Zoals gezegd bevat de Fondstabel een lijst van alle fondsen die Vestics kent en waar binnen
Vestics mee gewerkt kan worden.
Vestico doet automatisch het beheer van alle Nederlandse fondsen en een aantal belangrijke
buitenlandse fondsen.
Indien u echter geïnteresseerd bent in fondsen die niet in het standaard leveringspakket van
Vestics zitten, dan kunt u deze fondsen zelf inbrengen en zelf beheren.
Om een nieuw fonds toe te voegen klikt u op de knop Toevoegen, waarnaar een leeg invul
scherm verschijnt voor de fondsgegevens...

U kunt nu achtereenvolgens alle rubrieken specificeren...
In de rubriek Fondsnummer ziet u de tekst <Automatisch>. Vestics zal namelijk automatisch een
nieuw Fondsnummer toekennen aan dit fonds. Dit fondsnummer blijft vast gereserveerd voor het
betreffende fonds en kan nooit veranderd worden. Via het fondsnummer worden grafieken,
koersgegevens, portefeuille transacties, zoekcodes, enz. gekoppeld aan dit fonds.
Binnen Vestics worden 2 aparte reeksen van Fondsnummers beheerd. De ene reeks (1.000.000
codes) zijn gereserveerd voor de fondsen die door Vestico beheerd worden, en die dus dezelfde
fondscode hebben bij alle deelnemers aan het Vestics Beleggers Netwerk. De andere reeks (ook
1.000.000 codes) zijn gereserveerd voor u. Deze nummers worden dus toegekend aan nieuwe
fondsen die u toevoegt aan de Fondsentabel en die uniek zijn voor uw Vestics omgeving.
In de rubriek Naam geeft u de naam in van het fonds. Deze naam mag maximaal 31 tekens
bevatten. Behalve voor eventuele weergave op een Koersvenster wordt de naam niet veel
gebruikt in Vestics.
Omdat in overzichten en bestandsnamen de lange naam niet erg handig is, wordt op veel
plaatsen in Vestics gebruik gemaakt van de verkorte naam, Alias genoemd. Voor de meeste
fondsen zoals KLM en Philips zijn beide namen gelijk, maar bij de namen van sommige
beleggingsfondsen valt het niet mee om een korte naam te bedenken van 16 tekens die ook nog
te begrijpen is. Let op: voor de alias van opties en futures gelden speciale regels!
In de rubriek Fondscode geeft u de officiele fondscode van het betreffende fonds in. Voor
sommige beurzen is dat een getal, voor andere beurzen (zoals in de USA) is dat een afkorting
van enkele letters. Net als de naam is ook de fondscode een rubriek die binnen Vestics niet echt
gebruikt wordt, maar bijv. in een Koersvenster weergegeven kan worden.
In de rubriek Fondstype kunt u aangeven welk soort fonds u wilt toevoegen. Kies hierbij het
fondstype dat zo goed mogelijk aansluit bij het werkelijke fondstype. Omdat dat niet altijd meevalt,
adviseren we u om in geval van twijfel gewoon gebruik te maken van de standaard instelling
'Aandeel'. Daarmee kunt u meestal uit de voeten.
In de rubriek Beurs kunt u de beurs selecteren waar dit fonds verhandeld wordt. De belangrijkste
toepassing hiervan is het bepalen over welke tijdspanne een daggrafiek getekend moet worden.
Indien u bij een Amerikaans aandeel per ongeluk de beurs op EuroNext heeft staan, dan zal de
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daggrafiek lopen van bijv. 9:00 tot 17:30, terwijl de koersen van dat aandeel binnenkomen tussen
16:00 en 22:00 uur.
In de rubriek Valuta kunt u aangeven in welke Valuta het fonds genoteerd wordt. Deze informatie
is met name belangrijk bij het berekenen van de waarde van uw portefeuille en bij de bepaling
van het rendement. Het kan immers zijn dat het betreffende fonds gestegen is, maar dat deze
winst ongedaan wordt gemaakt doordat de valuta waarin het fonds genoteerd wordt, gedaald is
ten opzichte van de Euro.
In de rubriek Sector kunt u aangeven in welke sector het betreffende bedrijf actief is. Deze
informatie zal in de toekomst gebruikt worden om portefeuille overzichten naar sector te kunnen
maken.
In de rubriek Regio kunt u aangeven in welke regio het betreffende bedrijf actief is. Deze
informatie zal in de toekomst gebruikt worden om portefeuille overzichten naar regio te kunnen
maken.
Overigens is het rechter blokje met gegevens afhankelijk van het soort fonds.
Zou u gekozen hebben voor 'Optie' of 'Future' als fondstype, dan ziet het lijstje van extra
gegevens er iets anders uit...

In de rubriek Aandeel geeft u aan wat de onderliggende waarde van de optie of future is. Dat is
meestal een aandeel, maar het kan ook een index of een valuta zijn.
In de rubriek Margin geeft u aan wat de margin verplichting is. Bij Futures is dat een bedrag per
contract, bij opties is dat het percentage (bijv. 25) dat gehanteerd wordt bij het schrijven van
opties.
In de rubriek Contract geeft u aan wat de contractgrootte is. Bij veel opties is dat 100, terwijl bij
futures ook vaak de contractgrootte van 200 voorkomt.
Voor het fondstype Obligatie zijn de rubrieken weer anders...

Ook hier weer de rubriek Aandeel waar u kunt aangeven van welk bedrijf de betreffende obligatie
is. Voor staatsobligaties laat u deze rubriek gewoon open. Deze koppeling tussen aandeel en
obligatie wordt momenteel nog nergens gebruikt, maar het is denkbaar dat deze informatie
gebruikt wordt bij toekomstige portefeuille rapportage.
In de rubriek Datum geeft u aan wanneer de obligatie afloopt.
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In de rubriek Rente geeft u aan hoeveel coupon-rente de obligatie opbrengt.
Nadat u alle fondsgegevens heeft ingevuld kunt u de zoekcodes opgeven voor de verschillende
Zoektabellen.
Let op: het is niet mogelijk om via de Fondsentabel zoekcodes op te geven voor individuele
optiesseries of futurecontractmaanden.
Bent u helemaal klaar met het invullen van alle rubrieken, dan drukt u op de knop Toepassen om
het fonds daadwerkelijk in de Fondstabel toe te voegen.
Mocht u halverwege van gedachte veranderen, dan kunt u met de knop Annuleren de
Fondstabel ongewijzigd laten.
3.6.2.3

Alias van opties en futures
Het is beter als u voor het wijzigen of toevoegen van opties en futures vooraf overlegt met de
helpdesk. Er zijn namelijk enkele speciale regels voor deze fondstypes die te maken hebben met
het dynamisch aanmaken van nieuwe optieseries of future contractmaanden.
Een van de beperkingen is de alias die voor een optie of future gebruikt mag worden. Deze moet
namelijk de vorm ABCD Option of ABCD Future hebben, waarbij ABCD de officiële afkorting van
de betreffende optie of future is. Voor de futures op de AEX index is FTI de normale afkorting, en
dus is de alias voor deze future "FTI Future". Voor opties op Koninklijke Olie is RD de
gebruikelijke afkorting, en dus is de alias voor deze optie "RD Option".
Uit de alias van de optie of future wordt vervolgens weer de naam van de individuele serie of
contractmaand gemaakt. Zo wordt van "ASML Option" de seriesnaam "ASML0403C10" afgeleidt,
waarbij 0403 slaat op de maand maart van 2004, C aangeeft dat het een Call is (P staat voor Put
en F staat voor Future) en tenslotte 10 de uitoefeningsprijs van de optie is.

3.6.2.4

Bewerken Fondsgegevens
Door op de knop Bewerken te drukken, wordt het overzicht van de fondsgegevens vrijgegeven
voor muteren.

De rubriek Fondsnummer kan niet gewijzigd worden.
Alle andere rubrieken kunnen wel veranderd worden. Voor een beschrijving van de diverse
rubrieken verwijzen we naar het hoofdstuk Toevoegen nieuw fonds.
3.6.2.5

Bewerken Zoekcodes
Tijdens het inbrengen van een nieuw fonds of bij het bewerken van de gegevens van een
bestaand fonds is het tevens mogelijk om de zoekcodes voor het betreffende fonds op te geven
voor de verschillende Zoektabellen...
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Voor elke Zoektabel zijn de volgende rubrieken beschikbaar...
In de rubriek Zoektabel staat de naam van de betreffende Zoektabel. Namen die beginnen met
Tick_ worden gebruikt door de diverse koersinleesprogramma's van Vestics. Namen die
beginnen met Order_ worden gebruikt bij het online opgeven van effectenorders. Namen die
beginnen met Source_ worden gebruikt om externe koersgegevens (bijv. van andere
beleggingspakketten) te koppelen aan Vestics Fondsnummers.
In de rubriek Actief kan opgegeven worden of dit fonds moet worden ingelezen via de betreffende
zoektabel. Door dit vinkje weg te halen kan het inlezen van het betreffende fonds tijdelijk of
permanent gestopt worden.
In de rubriek Externe Naam staat de naam of code die de externe dienst gebruikt voor het
betreffende fonds. Zo staat er bij de Zoektabel voor NOS-Teletekst de naam zoals die op de
teletekstpagina's voorkomt, terwijl in de zoektabel van EuroBench een interne code van
EuroBench vermeld moet worden. Kijk eventueel bij de beschrijving van het inleesprogramma
waarvoor de betreffende Zoektabel bedoeld is voor een nadere beschrijving van de gebruikte
zoekcode.
In de rubriek Extra Informatie kan, of soms: moet, extra informatie worden ingebracht. Ook hier
verwijzen we weer naar het programma dat de betreffende tabel gebruikt.
Let op: het is niet mogelijk om via de Fondsentabel zoekcodes op te geven voor individuele
optiesseries of futurecontractmaanden.
3.6.2.6

Verwijderen fonds
Door middel van de knop Verwijderen kunt u het geselecteerde fonds uit de fondsentabel
verwijderen.
U moet dan wel eerst met Ja bevestigen dat u inderdaad het betreffende fonds wenst te
verwijderen.

© 2001 Vestico BV

Vestics Referenties Algemeen

112

Door op Nee te drukken wordt het verwijderen geannuleerd en blijft het fonds in de tabel.

3.6.3

Beurstabel beheren
Door het tabje Beurstabel te selecteren kunt u de tabel van beurzen beheren.
Hoewel de beurzen zelf geen belangrijke rol spelen binnen Vestics, hebben de beursgegevens
indirect toch een grote invloed. In deze tabel worden namelijk voor elke beurs de openingstijden
en de gegevens over de feestdagen bijgehouden.
Bij elk fonds in de Fondsentabel is opgegeven op welke beurs het betreffende fonds wordt
verhandeld. Op die manier is dus voor elk fonds indirect bekend wat de handelsuren zijn en op
welke dagen het fonds niet verhandeld kan worden in verband met een feestdag.
De openingstijden van de beurs vinden o.a. hun weerslag in de tijdas van alle intradaggrafieken.
Dus als u een intradaggrafiek maakt van een fonds dat op de beurs van Londen is genoteerd, dan
zal de X-as van de grafiek de openings en sluitingstijden van de Londense beurs weerspiegelen.
Wilt u andere openingstijden hanteren in een grafiek, dan kunt u een eigen interval definiëren met
de gewenste openingstijden.

3.6.3.1

Beursgegevens bekijken
Links op het tabje van de Beurstabel vindt u een lijst van alle beurzen die tot nu toe gedefinieerd
zijn.

Door op één van deze beurzen te klikken kunt u de betreffende beurs selecteren, en verschijnen
rechts in het tabblad alle gegevens van de betreffende beurs...
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In het hoofdstuk Toevoegen nieuwe beurs worden de diverse rubrieken op dit scherm besproken.
Met behulp van de knop Toevoegen kunt u een nieuwe beurs toevoegen aan de tabel.
Door middel van de knop Verwijderen kunt u de gegevens van de geselecteerde beurs uit de
tabel verwijderen.
Via de knop Bewerken kunt u de gegevens van de geselecteerde beurs toegankelijk maken voor
wijzigen.
3.6.3.2

Toevoegen nieuwe beurs
Door het tabje Beurstabel te openen en vervolgens op de knop Toevoegen te klikken kunt u een
nieuwe beurs toevoegen aan de Beurstabel.
Alle velden op het gegevenspaneel worden dan leeg gemaakt en vrijgegeven voor het inbrengen
van de gegevens van de nieuwe beurs...

In de rubriek Beursnummer staat <automatisch> om aan te geven dat de nieuwe beurs
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automatisch een Beursnummer krijgt toegewezen.
In de rubriek Naam geeft u de naam van de beurs in. Deze mag maximaal 31 posities lang zijn.
De rubriek Tijdzone is momenteel nog niet in gebruik.
In de rubriek Feestdagentabel kunt u de Feestdagentabel selecteren voor de betreffende beurs.
In de rubrieken Begin sessie 1 en Einde sessie 1 geeft u de begin en eindtijd van de beurs aan.
Sommige beurzen hebben 2 sessies, gescheiden door een middagpauze wanneer niet gehandeld
kan worden. Indien dat ook het geval is bij deze nieuw in te brengen beurs, dan kunt u het hokje
bij de rubriek Er zijn 2 sessies aanvinken en vervolgens in de rubrieken Begin sessie 2 en
Einde sessie 2 de begin en eindtijd van de tweede sessie opgeven.
Nadat alle rubrieken zijn ingevuld drukt u op de knop Toepassen om de nieuwe beurs te
bevestigen.
Door op de knop Annuleren te drukken kunt u het inbrengen van de beursgegevens afbreken
zonder dat de gegevens in de Beurzentabel worden opgeslagen.
3.6.3.3

Bewerken Beursgegevens
Door het tabje Beurstabel te openen en uit de lijst van beschikbare beurzen een beurs te
selecteren kunt u de gegevens van de betreffende beurs in het gegevenspaneel zien.
Door vervolgens op de knop Bewerken te klikken kunt u de gegevensvelden toegankelijk maken
om eventueel wijzigingen aan te brengen in de gegevens.

Voor een beschrijving van de diverse rubrieken verwijzen we naar het hoofdstuk
Toevoegen nieuwe beurs.
Nadat de wijzigingen zijn aangebracht drukt u op de knop Toepassen om de nieuwe gegevens
op te slaan.
Door op de knop Annuleren te drukken kunt u het wijzigen van de beursgegevens afbreken
zonder dat de gegevens in de Beurzentabel worden veranderd.
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Verwijderen Beurs
Door het tabje Beurstabel te openen en vervolgens uit de lijst van beschikbare beurzen een
beurs te selecteren kunt u de gegevens van de betreffende beurs in het gegevenspaneel zien.
Door vervolgens op de knop Verwijderen te klikken kunt u de geselecteerde beurs verwijderen
uit de Beurzentabel.
U moet dan wel eerst met Ja bevestigen dat u inderdaad de betreffende beurs wenst te
verwijderen.

Door op Nee te drukken wordt het verwijderen geannuleerd en blijft de beurs in de tabel.

3.6.4

Sectortabel beheren
Via het tabje Sectortabel kunt u de Sectortabel beheren.
Op dit moment is de Sectortabel nog niet echt in gebruik bij Vestics. De enige toepassing is dat bij
elk fonds opgegeven kan worden in welke sector het betreffende fonds actief is.
Daarnaast is het mogelijk om in de portefeuillefunctionaliteit van Vestics een sector-gerichte
opsplitsing te maken betreffende de Samenstelling van de portefeuille.

3.6.4.1

Sectorgegevens bekijken
Door het tabblad Sectortabel te selecteren ziet u in eerste instantie links op het scherm een lijst
van alle binnen Vestics gedefinieerde sectoren...

Door op één van de sectoren te klikken kunnen de gegevens van de betreffende sector zichtbaar
gemaakt worden in het gegevenspaneel...
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Op dit moment zijn er behalve de naam van de sector geen verdere gegevens per sector
vastgelegd.
Met behulp van de knop Toevoegen kunt u een nieuw sector toevoegen aan de tabel.
Door middel van de knop Verwijderen kunt u de geselecteerde sector uit de tabel verwijderen.
Via de knop Bewerken kunt u de gegevens van de geselecteerde sector toegankelijk maken voor
wijzigen.
3.6.4.2

Toevoegen nieuwe sector
Door het tabje Sectortabel te openen en vervolgens op de knop Toevoegen te klikken kunt u
een nieuwe sector toevoegen aan de Sectortabel.
De velden op het gegevenspaneel worden dan leeg gemaakt en vrijgegeven voor het inbrengen
van de gegevens van de nieuwe sector...

In de rubriek Sectornummer staat <automatisch> om aan te geven dat de nieuwe sector
automatisch een Sectornummer krijgt toegewezen.
In de rubriek Naam geeft u de naam van de sector in. Deze mag maximaal 31 posities lang zijn.
Nadat alle rubrieken zijn ingevuld drukt u op de knop Toepassen om de nieuwe sector te
bevestigen.
Door op de knop Annuleren te drukken kunt u het inbrengen van de sectorgegevens afbreken
zonder dat de gegevens in de Sectortabel worden opgeslagen.
3.6.4.3

Bewerken sectorgegevens
Door het tabje Sectortabel te openen en uit de lijst van beschikbare sectoren een sector te
selecteren kunt u de gegevens van de betreffende sector in het gegevenspaneel zien.
Door vervolgens op de knop Bewerken te klikken kunt u de gegevensvelden toegankelijk maken
om eventueel wijzigingen aan te brengen in de gegevens.
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U kunt nu de naam van de sector wijzigen.
Nadat de wijziging is aangebracht drukt u op de knop Toepassen om de nieuwe naam op te
slaan.
Door op de knop Annuleren te drukken kunt u het wijzigen van de sectorgegevens afbreken
zonder dat de gegevens in de Sectortabel worden veranderd.
3.6.4.4

Verwijderen sector
Door het tabje Sectortabel te openen en vervolgens uit de lijst van beschikbare sectoren een
sector te selecteren kunt u de gegevens van de betreffende sector in het gegevenspaneel zien.
Door vervolgens op de knop Verwijderen te klikken kunt u de geselecteerde sector verwijderen
uit de Sectortabel.
U moet dan wel eerst met Ja bevestigen dat u inderdaad de betreffende sector wenst te
verwijderen.

Door op Nee te drukken wordt het verwijderen geannuleerd en blijft de sector in de tabel.

3.6.5

Regiotabel beheren
Via het tabje Regiotabel kunt u de Regiotabel beheren.
Op dit moment is de Regiotabel nog niet echt in gebruik bij Vestics. De enige toepassing is dat bij
elk fonds opgegeven kan worden in welke regio het betreffende fonds actief is.
Daarnaast is het mogelijk om in de portefeuillefunctionaliteit van Vestics een regio-gerichte
opsplitsing te maken betreffende de Samenstelling van de portefeuille.
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Regiogegevens bekijken
Door het tabje Regiotabel te selecteren ziet u in eerste instantie links op het scherm een lijst van
alle binnen Vestics gedefinieerde regio's...

Door op één van de regio's te klikken kunnen de gegevens van de betreffende regio zichtbaar
gemaakt worden in het gegevenspaneel...

Zie het hoofdstuk Toevoegen nieuwe regio voor een beschrijving van de diverse velden.
Met behulp van de knop Toevoegen kunt u een nieuw regio toevoegen aan de tabel.
Door middel van de knop Verwijderen kunt u de geselecteerde regio uit de tabel verwijderen.
Via de knop Bewerken kunt u de gegevens van de geselecteerde regio toegankelijk maken voor
wijzigen.
3.6.5.2

Toevoegen nieuwe regio
Door het tabje Regiotabel te openen en vervolgens op de knop Toevoegen te klikken kunt u een
nieuwe regio toevoegen aan de Regiotabel.
De velden op het gegevenspaneel worden dan leeg gemaakt en vrijgegeven voor het inbrengen
van de gegevens van de nieuwe regio...

In de rubriek Regionummer staat <automatisch> om aan te geven dat de nieuwe regio
automatisch een Regionummer krijgt toegewezen.
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In de rubriek Naam geeft u de naam van de regio in. Deze mag maximaal 31 posities lang zijn.
In de rubriek Valt binnen kunt u aangeven dat de nieuwe regio binnen een andere regio valt. Op
die manier kan voor de regio Spanje opgegeven worden dat deze binnen de regio Zuid-Europa
valt, enz. Bij eventuele toekomstige regio-gerichte rapportages en analyses kan op die manier
een consolidatie naar steeds grotere regio's worden gerealiseerd.
Nadat alle rubrieken zijn ingevuld drukt u op de knop Toepassen om de nieuwe regio te
bevestigen.
Door op de knop Annuleren te drukken kunt u het inbrengen van de regiogegevens afbreken
zonder dat de gegevens in de Regiotabel worden opgeslagen.
3.6.5.3

Bewerken regiogegevens
Door het tabje Regiotabel te openen en uit de lijst van beschikbare regio's een regio te
selecteren kunt u de gegevens van de betreffende regio in het gegevenspaneel zien.
Door vervolgens op de knop Bewerken te klikken kunt u de gegevensvelden toegankelijk maken
om eventueel wijzigingen aan te brengen in de gegevens.

Voor een beschrijving van de diverse rubrieken verwijzen we naar het hoofdstuk
Toevoegen nieuwe regio.
Nadat de wijziging is aangebracht drukt u op de knop Toepassen om de nieuwe gegevens op te
slaan.
Door op de knop Annuleren te drukken kunt u het wijzigen van de regiogegevens afbreken
zonder dat de gegevens in de Regiotabel worden veranderd.
3.6.5.4

Verwijderen regio
Door het tabje Regiotabel te openen en uit de lijst van beschikbare regio's een regio te
selecteren kunt u de gegevens van de betreffende regio in het gegevenspaneel zien.
Door vervolgens op de knop Verwijderen te klikken kunt u de geselecteerde regio verwijderen uit
de Regiotabel.
U moet dan wel eerst met Ja bevestigen dat u inderdaad de betreffende regio wenst te
verwijderen.
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Door op Nee te drukken wordt het verwijderen geannuleerd en blijft de regio in de tabel.

3.6.6

Intervaltabel beheren
Via het tabje Intervaltabel kunt u de Intervaltabel beheren.
De Intervaltabel wordt binnen Vestics gebruikt om de tijdseenheid voor Technische Analyse te
definiëren. Met name in de grafieken kiest u voor een bepaalde interval om de koersgegevens
weer te geven.
Standaard zijn de volgende tijdsintervallen beschikbaar in Vestics...
· Tick, wordt gebruikt om analyses op tikniveau te maken
· Sec, wordt gebruikt voor tijdsintervallen in veelvoud van seconden
· Min, wordt gebruikt voor tijdsintervallen in veelvouden van minuten
· Hour, wordt gebruikt voor tijdsintervallen in veelvouden van uren
· Day, wordt gebruikt voor tijdsintervallen in veelvouden van dagen
· Week, wordt gebruikt voor tijdsintervallen in veelvouden van weken
Elk van deze standaard tijdsintervallen kan voorafgegaan worden door een
vermenigvuldigingsfactor, zodat het ook mogelijk is om grafieken te maken op basis van een
aantal minuten, uren, enz. Een kwartiergrafiek kan dus gemaakt worden door als tijdsinterval '15
minuten' te selecteren. Op die manier is het mogelijk om elke willekeurige tijdsinterval in te
stellen.
Voor de meeste gebruikers van Vestics is er dan ook geen noodzaak om eigen intervallen te
definiëren.
Het enige verschil van eigen intervallen ten opzichte van de standaard intervallen is het feit dat
het mogelijk is om een interval eerder of later te laten beginnen of eindigen dan de officiele
beurstijd. U zou dus een tijdsinterval kunnen definiëren van 15 minuten, maar waarvan de eerste
interval pas begint om 9:30 uur en waarvan de laatste interval eindigt om 17:00. Hierdoor is het
mogelijk om een automatisch handelssysteem te ontwikkelen dat niet handelt tijdens de opening
en het slot van de beurs.

3.6.6.1

Intervalgegevens bekijken
Door het tabje Intervaltabel te selecteren ziet u in eerste instantie links op het scherm een lijst
van alle binnen Vestics gedefinieerde intervallen...

Door op één van de intervallen te klikken kunnen de gegevens van de betreffende interval
zichtbaar gemaakt worden in het gegevenspaneel...
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Zie het hoofdstuk Toevoegen nieuwe interval voor een beschrijving van de diverse velden.
De standaard intervallen kunnen niet gewijzigd worden. Dit wordt voor alle duidelijkheid onder in
het gegevenspaneel vermeld.
Met behulp van de knop Toevoegen kunt u een nieuw regio toevoegen aan de tabel.
Door middel van de knop Verwijderen kunt u de geselecteerde interval uit de tabel verwijderen.
Via de knop Bewerken kunt u de gegevens van de geselecteerde interval toegankelijk maken
voor wijzigen.
3.6.6.2

Toevoegen nieuwe interval
Door het tabje Intervaltabel te openen en vervolgens op de knop Toevoegen te klikken kunt u
een nieuwe interval toevoegen aan de Intervaltabel.
De velden op het gegevenspaneel worden dan leeg gemaakt en vrijgegeven voor het inbrengen
van de gegevens van de nieuwe interval...

In de rubriek Naam geeft u de naam van de interval in. Deze mag maximaal 15 posities lang zijn.
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In de rubriek Omschrijving kunt u een korte omschrijving geven. U zou kunnen aangeven waarin
deze interval afwijkt van de standaard intervallen.
In de rubriek Duur kunt u aangeven hoe lang elke interval duurt. Deze rubriek bestaat uit 2 velden
waarbij het eerste veld het aantal eenheden moet bevatten en het tweede veld de basis eenheid.
In bovenstaand voorbeeld is 15 minuten als duur van de tijdsinterval opgegeven.
In de rubriek Begin Sessie 1 kunt u aangeven hoe laat de eerste tijdsinterval begint. U kunt
hierbij kiezen uit een absolute tijd (bijv. 9:00:00) of een relatieve tijd (bijv. +00:30:00) ten opzichte
van de opening van de beurs. Het gebruik van een relatieve tijd maakt het mogelijk om deze
interval voor verschillende beurzen te gebruiken.
In de rubriek Einde Sessie 1 kunt u aangeven hoe laat de laatste tijdsinterval eindigt. Ook hier
kunt u weer kiezen uit een absoluut tijdstip of een tijdstip relatief ten opzichte van de sluitingstijd
van de beurs.
Indien gewenst kunt u ook afwijkende tijdsintervallen specificeren voor
beurzen die 2 sessies hebben. Dat doet u door de rubriek Er zijn 2 sessies aan te vinken en
vervolgens wederom de begin en eindtijd op te geven.
Nadat alle rubrieken zijn ingevuld drukt u op de knop Toepassen om de nieuwe Interval te
bevestigen.
Door op de knop Annuleren te drukken kunt u het inbrengen van de Intervalgegevens afbreken
zonder dat de gegevens in de Intervaltabel worden opgeslagen.
3.6.6.3

Bewerken intervalgegevens
Door het tabje Intervaltabel te openen en uit de lijst van beschikbare intervallen een interval te
selecteren kunt u de gegevens van de betreffende interval in het gegevenspaneel zien.
Door vervolgens op de knop Bewerken te klikken kunt u de gegevensvelden toegankelijk maken
om eventueel wijzigingen aan te brengen in de gegevens.

Voor een beschrijving van de diverse rubrieken verwijzen we naar het hoofdstuk
Toevoegen nieuwe interval.
Nadat de wijziging is aangebracht drukt u op de knop Toepassen om de nieuwe gegevens op te
slaan.
Door op de knop Annuleren te drukken kunt u het wijzigen van de intervalgegevens afbreken
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zonder dat de gegevens in de Intervaltabel worden veranderd.
3.6.6.4

Verwijderen interval
Door het tabje Intervaltabel te openen en uit de lijst van beschikbare intervallen een interval te
selecteren kunt u de gegevens van de betreffende interval in het gegevenspaneel zien.
Door vervolgens op de knop Verwijderen te klikken kunt u de geselecteerde interval verwijderen
uit de Intervaltabel.
U moet dan wel eerst met Ja bevestigen dat u inderdaad de betreffende interval wenst te
verwijderen.

Door op Nee te drukken wordt het verwijderen geannuleerd en blijft de interval in de tabel.
3.6.6.5

Voorbeeld eigen Interval
Stel u wilt een grafiek maken op kwartierbasis, waarvan de kwartieren niet precies om 9:15, 9:30,
enz. aflopen, maar 2 minuten later.
Het defeniëren van een dergelijke interval gaat als volgt...
· kies Vesticsknop >> Instellingen >> Tabellen
· kies voor het tabje Interval tabel
· druk op de knop Toevoegen
· vul een zelfgekozen Naam in, bijv. Verschoven
· vul een Omschrijving in, bijv. Verschoven kwartier
· vul als Duur 15 Minuten in
· Openingsbeurs(1) is Absoluut en 9:02 (om 2 minuten op te schuiven)
· Einddtijd(1) is Absoluut en 17:30
· druk op Toepassen
· sluit het programma Tabellenbeheer met behulp van het sluitkruisje
· maak een nieuwe Intradaggrafiek
· kies Bestand >> Opslaan als >> Nieuwe vrije grafiek
· kies een naam, bijv. Verschoven kwartier
· kies rechter muisknop >> Grafiekeigenschappen
· verander de Interval van 15 Min naar 1 Verschoven
· druk op OK
Er komt nu een kwartiergrafiek waarvan de kwartieren 2 minuten verschoven zijn.
Het is eventueel mogelijk om deze grafiek op te slaan als een nieuw sjabloon, waardoor deze
naast de bestaande sjablonen in de lijst van grafieksjablonen, bijv. onder de rechter muisknop,
beschikbaar is..
Door tijdens te definiëren bij de openings- en slottijd te kiezen voor Relatief ipv. Absoluut, maakt
u een interval die op alle beurzen kan worden toegepast. U vuult dan als begintijd in +
(plusteken) en 0:02 en het gevolg is dat de interval 2 minuten na opening van de beurs begint.
Voor Amsterdam is dat dan om 9:02, maar voor NewYork is dat 15:32.
De opningstijd van een Interval mag ook vóór de openingstijd van de beurs liggen. Op die manier
kunt u de intervallen naar voren schuiven. Dus om in bovenstaand voorbeeld de intervallen 2
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minuten naar voren te schuiven geeft u als begeintijd 8:58 op, waardoor de eerste interval om
9:13 eindigt en alle volgende intervallen ook 2 minuten naar voren schuiven.

3.6.7

Kostentabel beheren
Via het tabje Kostentabel kunt u de Kostentabellen beheren.
Initieel is de kostentabel van Vestics leeg.
Het is namelijk ondoenlijk gebleken om bij allerlei banken de kostengegevens op te vragen, en
dat voor alle soorten fondsen, en dan in te brengen en te beheren. U, als individuele gebruiker,
kunt volstaan met het inbrengen van de kostengegevens van één of hooguit twee banken, en als
u alleen maar in aandelen handelt, dan hoeft u zicht niet druk te maken over de kosten van bijv.
obligaties en opties.
In Vestics kunnen meerdere Kostentabellen opgeslagen worden.
Deze tabellen hebben 2 functies...
1. Bij het inbrengen van transacties in de portefeuille kunt u aangeven welke kostentabel van
toepassing is en op die manier worden de transactiekosten automatisch berekend.
2. Bij het doen van historische back tests met handelssystemen is het belangrijk dat bij het
doorrekenen van de resultaten ook rekening wordt gehouden met transactiekosten. Ook hier
geeft u aan welke kostentabel toegepast moet worden bij die berekening.

3.6.7.1

Kostentabel bekijken
Door het tabje Kostentabel te selecteren ziet u in eerste instantie links op het tabblad een lijst
van alle binnen Vestics gedefinieerde Kostentabellen... (deze lijst is dus initeel leeg!)

Door op één van de Kostentabellen te klikken kunnen de gegevens van de betreffende
kostentabel zichtbaar gemaakt worden in het gegevenspaneel...

De banken hanteren normaliter verschillende tarieven voor de verschillende soorten effecten. De
tariefstructuur van aandelen is vaak gebaseerd op het totale bedrag van de transactie, terwijl bij
opties en futures eerder gewerkt wordt met een vaste prijs per contract. Er zijn dus in elke
Kostentabel meerdere tarieven opgenomen.
Door uit de lijst van de fondstypes één bepaalde te selecteren wordt in het onderste deel van het
gegevensvenster de tariefstructuur voor het betreffende soort effecten weergegeven...

© 2001 Vestico BV

125

Vestics

Zie het hoofdstuk Toevoegen nieuwe kostentabel voor een beschrijving van de diverse velden.
Met behulp van de knop Toevoegen kunt u een nieuw kostentabel toevoegen aan de lijst.
Door middel van de knop Verwijderen kunt u de geselecteerde kostentabel uit de lijst
verwijderen.

3.6.7.2

Toevoegen nieuwe kostentabel
Door het tabje Kostentabel te openen en vervolgens op de knop Toevoegen te klikken kunt u
een nieuwe kostentabel toevoegen aan de lijst.
U moet vervolgens eerst de naam voor de nieuwe kostentabel ingeven...
(zie ook Stappenplan inbrengen Kostentabel)

Daarna worden de velden op het gegevenspaneel leeg gemaakt en vrijgegeven voor het
inbrengen van de gegevens van de nieuwe kostentabel...
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In de rubriek Fondstype kunt u selecteren voor welk soort effecten (aandelen, opties, obligaties,
enz) u de tariefstructuur wilt opgegeven. In normale gevallen zal een bank andere tarieven
hanteren voor aandelen dan voor bijv. opties, en dus moeten de kosten voor elk soort effect
appart opgegeven worden.
In de rubriek Minimaal kunt u de minimum kosten per order opgeven.
In de rubriek Maximaal kunt u een eventueel maximum bedrag per order opgeven.
In de rubriek Vast kunt u een vast bedrag per order opgeven.
In de rubriek Kosten specificeren in kunt u aangeven of de transactiekosten gespecificeerd als
een bedrag per aandeel of contract of te wel als een percentage van het totale orderbedrag.
Vervolgens kunt u in de rubriek Staffels de bedragen c.q. percentages opgeven die gelden tot
een bepaald orderbedrag of aantal contracten.
Door steeds een ander Fondstype te selecteren kunt u de tariefstructuur voor alle soorten
effecten één voor één inbrengen in de Kostentabel.
Nadat de tariefstructuren voor alle soorten effecten zijn ingevuld drukt u op de knop Toepassen
om de nieuwe Kostentabel te bevestigen.
Door op de knop Annuleren te drukken kunt u afbreken zonder dat een nieuwe Kostentabel
wordt aangemaakt.
3.6.7.3

Stappenplan Invullen Kostentabel
Onderstaand een beknopt stappenplan voor het aanmaken van een eigen kostentabel...
· Start Tabellenbeheer via Vestics >> Instellingen >> Tabellen >> selecteer tabje Kostentabel.
· druk op de knop Toevoegen om een nieuwe Kostentabel toe te voegen
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· vul een naam in en druk op OK. Het handigst is als u hier de naam van de bank gebruikt. Als
een bank verschillende tarieven hanteerd, bijv. via Internet of via de telefoon, dan voegt u dat
als toevoeging toe aan de naam. Dus bijv. "RABO Internet" en "RABO Telefoon"
· kies nu in de rubriek Fondstype het fondstype waarvoor u de kosten wilt inbrengen, bijv.
Aandeel.

· vul de onderstaande velden in met de minimale kosten per order, de maximale kosten per
order en de vaste kosten per order
· geef aan hoe de kosten gespecificeerd worden. Voor aandelen zijn de kosten meestal een
percentage van het bedrag, maar sommige Amerikaanse brokers hanteren een tarief per
aandeel. Voor opties en futures geldt vrijwel altijd een bedrag per contract
· tenslotte moet aangegeven worden welke staffelmethode gehanteerd moet worden. Er zijn 2
methodes in zwang... óf het percentage is afhankelijk van het totale bedrag (1 staffel), óf er
geldt één percentage voor de eerste x euro, een tweede percentage voor de volgende x euro,
enz. (meerdere staffels gestapeld). De laatste vorm is de meest voorkomende.

· nu moeten de staffels zelf ingevuld worden

© 2001 Vestico BV

Vestics Referenties Algemeen

128

· druk op de knop Toevoegen
· het onderste veld wordt dan geopend en u kunt dan aangeven welk percentage (of bedrag per
aandeel) to welk transactiebedrag geldt.
· u moet elke regel met OK bevestigen en voor elk percentage moet u opnieuw op Toevoegen
drukken
· onderstaand een voorbeeld van een staffel tabel waarbij de bank de volgende percentages
hanteerd... voor de eerste 2500 euro geldt 1,5%; van 2.500 tot 10.000 geldt 1%, van 10.000 tot
500.000 geldt 0.7% en voor alles daarboven geldt 0.6%.

· let op: de kosten kunnen zowel in euro's als in percentage ingevuld worden, afhankelijk van
welke keuze is geselecteerd achter Kosten specificeren.
· als alle staffels zijn ingevoerd kunt u een volgende Fondstype (bijv. Opties of Futures) op
dezelfde manier behandelen totdat u alle kosten heeft ingebracht. Als u nooit iets met futures
doet kunt u zich uiteraard de moeite besparen om de kosten van futures in te brengen.
· druk op de knop Toepassen naast de rubriek Fondstype als u klaar bent
· de Kostentabel wordt nu opgeslagen en kan gebruikt worden
3.6.7.4

Bewerken kostentabel
Door het tabje Kostentabel te openen en uit de lijst van beschikbare Kostentabellen een
Kostentabel te selecteren kunt u de gegevens van de betreffende Kostentabel in het
gegevenspaneel zien.
Om de staffel voor een bepaald soort effecten te bewerken moet eerst het betreffende Fondstype
geselecteerd worden.
Voor een beschrijving van de diverse rubrieken verwijzen we naar het hoofdstuk
Toevoegen nieuwe kostentabel.
Nadat de wijziging is aangebracht drukt u op de knop Toepassen om de nieuwe gegevens op te
slaan.
Door op de knop Annuleren te drukken kunt u het wijzigen van de kostentabel afbreken zonder
dat de gegevens in de kostentabel worden veranderd.

3.6.7.5

Verwijderen kostentabel
Door het tabje Kostentabel te openen en uit de lijst van beschikbare Kostentabellen een
kostentabel te selecteren kunt u de gegevens van de betreffende kostentabel in het
gegevenspaneel zien.
Door vervolgens op de knop Verwijderen te klikken kunt u de geselecteerde kostentabel
verwijderen uit de lijst.
U moet dan wel eerst met Ja bevestigen dat u inderdaad de betreffende kostentabel wenst te
verwijderen.
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Door op Nee te drukken wordt het verwijderen geannuleerd en blijft de kostentabel in de lijst.

3.6.8

Bankentabel beheren
Via het tabje Bankentabel kunt u de Bankentabel beheren.
Tijdens Portefeuillebeheer kunt u een koppeling leggen tussen een bepaalde portefeuille en de
bank waar de betreffende portefeuille loopt. Deze gegevens worden voornamelijk gebruikt bij de
orderverwerking.

3.6.8.1

Bankgegevens bekijken
Door het tabje Banktabel te selecteren ziet u in eerste instantie links op het tabblad een lijst van
alle binnen Vestics gedefinieerde banken...

Door op één van de banken te klikken kunnen de gegevens van de betreffende bank zichtbaar
gemaakt worden in het gegevenspaneel...

Zie het hoofdstuk Toevoegen nieuwe bank voor een beschrijving van de diverse velden.
Met behulp van de knop Toevoegen kunt u een nieuw bank toevoegen aan de tabel.
Door middel van de knop Verwijderen kunt u de geselecteerde bank uit de tabel verwijderen.
Via de knop Bewerken kunt u de gegevens van de geselecteerde bank toegankelijk maken voor
wijzigen.
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Toevoegen nieuwe bank
Door het tabje Banktabel te openen en vervolgens op de knop Toevoegen te klikken kunt u een
nieuwe bank toevoegen aan de Banktabel.
De velden op het gegevenspaneel worden dan leeg gemaakt en vrijgegeven voor het inbrengen
van de gegevens van de nieuwe bank...

In de rubriek Bankummer staat <automatisch> om aan te geven dat de nieuwe bank automatisch
een Banknummer krijgt toegewezen.
In de rubriek Naam geeft u de naam van de bank in. Deze mag maximaal 31 posities lang zijn.
In de rubriek Contactpersoon kunt u de naam van de contactpersoon bij de bank opgeven. Deze
naam zal, samen met het telefoonnummer, rekeningnummer en de ordergegevens weergegeven
worden in het Orderdialoog venster. Op die manier heeft u alle gegevens bij de hand als u een
order telefonisch moet doorgeven.
In de rubriek Telefoonnummer kunt u het telefoonnummer van de effectenafdeling van uw bank
invullen.
In de rubriek Rekeningnummer kunt u het rekeningnummer van de effectenrekening opgeven.
In de rubriek Online Order geeft u de naam van de online order service die gebruikt kan worden
om orders bij deze bank via Internet op te geven. Als deze rubriek is ingevuld zal in het
Orderdialoog venster automatisch een knop verschijnen voor het elektronisch boeken van de
order via Internet.
Nadat alle rubrieken zijn ingevuld drukt u op de knop Toepassen om de nieuwe bank te
bevestigen.
Door op de knop Annuleren te drukken kunt u het inbrengen van de regiogegevens afbreken
zonder dat de gegevens in de Bankentabel worden opgeslagen.
3.6.8.3

Bewerken bankgegevens
Door het tabje Banktabel te openen en uit de lijst van beschikbare banken een bank te
selecteren kunt u de gegevens van de betreffende bank in het gegevenspaneel zien.
Door vervolgens op de knop Bewerken te klikken kunt u de gegevensvelden toegankelijk maken
om eventueel wijzigingen aan te brengen in de gegevens.
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Voor een beschrijving van de diverse rubrieken verwijzen we naar het hoofdstuk
Toevoegen nieuwe bank.
Nadat de wijziging is aangebracht drukt u op de knop Toepassen om de nieuwe gegevens op te
slaan.
Door op de knop Annuleren te drukken kunt u het wijzigen afbreken zonder dat de gegevens in
de Banktabel worden veranderd.
3.6.8.4

Verwijderen bank
Door het tabje Banktabel te openen en uit de lijst van beschikbare banken een bank te
selecteren kunt u de gegevens van de betreffende bank in het gegevenspaneel zien.
Door vervolgens op de knop Verwijderen te klikken kunt u de geselecteerde bank verwijderen uit
de Banktabel.
U moet dan wel eerst met Ja bevestigen dat u inderdaad de betreffende bank wenst te
verwijderen.

Door op Nee te drukken wordt het verwijderen geannuleerd en blijft de bank in de tabel.

3.7

Het Datacentrum
Hoewel u als gebruiker van Vestics primair geïnteresseerd bent in de zichtbare componenten
van Vestics, kan het soms goed zijn om in ieder geval een overzicht te hebben van wat er zoal
onder de motorkap van Vestics gebeurt.
Het 'hart' van de Vestics motor is het zogenaamde Datacentrum, waar alle binnenkomende
informatie (nieuws en koersgegevens) wordt verzameld en eventueel wordt doorgegeven aan de
andere Vestics componenten zoals de Koersvensters en Grafieken.
Het Datacentrum wordt altijd automatisch gestart als Vestics gestart wordt, en wordt
automatisch gestopt zodra Vestics gestopt wordt. Dus in een normale Vestics omgeving is er
altijd een Datacentrum actief.
Hoewel er weinig situaties zijn waarin het zinvol is om een Vesticsomgeving te laten draaien
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zonder Datacentrum, is het actieveren van het Datacentrum facultatief. Het activeren doet u
door een vinkje te plaatsen bij het Datacentrum in de lijst van Diensten die u kunt oproepen via
Vesticsknop >> Onderhoud >> Diensten.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we het DataCentrum in detail bespreken. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.

3.7.1

Introductie Datacentrum
Het Vestics Datacentrum is een achtergrondprogramma dat alle inkomende data (koersen,
nieuws, enz) verzamelt en beschikbaar stelt aan andere componenten van Vestics.
Alle inleesprogramma's zoeken contact met het Data Centrum via een TCP/IP verbinding en via
deze verbinding worden alle binnenkomende gegevens doorgespeeld en in het Datacentrum
verzameld.
Andere programma's, zoals de Koersvensters, de Grafieken en service programma's zoals het
Signaleringsprogramma zoeken op hun beurt ook contact met het Datacentrum (ook via TCP/IP)
en geven daarbij aan in welke fondsen ze geïnteresseerd zijn. Steeds als er nieuwe koersdata
binnenkomt voor een van de geregistreerde fondsen zal het betreffende programma een bericht
ontvangen, zodat het Koersvenster of de Grafiek bijgewerkt kan worden.

3.7.2

Het tikbestand
Alle binnenkomende koersgegevens, zij het intradag koersgegevens vanaf een datafeed of de
dagkoersen die opgehaald worden van de Vestics server, worden in eerste instantie opgeslagen
in het zogenaamde tikbestand.
Doordat het tikbestand via het geheugen van de computer gedeeld wordt door alle Vestics
componenten, kan elk programma (grafiek, Koersvenster,enz) ten alle tijden beschikken over de
allerlaatste koersgegevens van de fondsen.
Elke minuut wordt het tikbestand op schijf bijgewerkt, zodat bij een eventuele computerstoring
maximaal 1 minuut aan koersgegevens verloren gaat.
Aan het einde van de dag wordt in de dagverwerking alle koersgegevens van de betreffende dag
overgenomen in de historische koersbestanden van de individuele fondsen.
Meer informatie over...
Tikbestand bekijken en wijzigen

3.7.3

Het starten en stoppen
Het Datacentrum moet in principe in elke Vestics omgeving steeds aanwezig zijn. Zonder dat er
een Datacentrum op de achtergrond draait werkt een groot aantal functies van Vestics niet.
Dus ook als u geen intradag koersgegevens inleest is het toch belangrijk dat het Datacentrum op
de achtergrond aanwezig. In dergelijke situaties zal het Datacentrum weinig te doen hebben,
zodat het ook geen verspilling van geheugen of processorcapaciteit tot gevolg heeft.
Het Datacentrum wordt gestart en gestopt door middel van een vinkje bij de naam
VCDATACENTER op het tabblad Servers van het tabblad Gegevens van het
Instellingenprogramma...
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U kunt deze lijst oproepen via Vesticsknop >> Onderhoud >> Diensten.

3.7.4

De statusinformatie
Via het tabblad Status van de Vestics Taakbalk is het mogelijk om de status van het Datacentrum
te checken.
Het statusvenster van het Datacentrum ziet er in eerste instantie als volgt uit...

Hoewel het plaatje van het telefoontoestel suggereert dat het Datacentrum contact heeft met de
buitenwereld, is dit absoluut niet het geval. Het Datacentrum is een passief programma dat nooit
zelf een verbinding opbouwt met wie dan ook. Het plaatje suggereerd uitsluitend dat bij het
Datacentrum 'alle draadjes bij elkaar komen'.
Door op de knop Details >> te drukken kunt u het statusvenster verder uitklappen...
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In de rubriek Aantal Inleesprogramma's wordt aangegeven hoeveel Inleesprogramma's op dit
moment verbonden zijn met het Datacentrum.
In de rubriek Ontvangen tikken kunt u zien hoeveel koerstikken het Datacentrum in totaal
ontvangen heeft sinds de start van het programma. Dit getal kan eventueel een beetje naijlen en
springt meestal in stappen van 10 of meer omhoog.
Op het tabblad Inleesprogramma's vindt u de volgende detailgegevens...
In de rubriek Fouten staat het totaal aantal communicatie fouten dat opgetreden is. Normaal zal
hier 0 staan. Als er regelmatig fouten optreden kunt u in het Vestics Logboek nakijken wat de
oorzaak van de fouten is.
In de rubriek Poortnr. is aangegeven welke TCP/IP poort geconfigureerd is voor de
communicatie tussen de inleesprogramma's en het Datacentrum.
Tenslotte worden onder het kopje Laatste Tik de gegevens van de laatst ontvangen koerstik
weergegeven. Hierbij worden de volgende gegevens getoond...
· Versie is de versiecode van de ontvangen tik. Dit is een vast controlegetal zonder verdere
betekenis.
· Fondsnummer is de interne Vestics fondsnummer van het betreffende aandeel
· Datum-Tijd geeft aan voor welk tijdstip de koers geldt
· Bron is een unieke code die aangeeft van welk Koersinleesprogramma deze koerstik
afkomstig is.
· Price is de koers
· Omzet is de omzet van het betreffende fonds gedurende de hele dag tot nu toe
· OpenI is de open interest in het betreffende fonds. Deze waarde wordt soms gebruikt bij opties
en futures
· Marker is een code die gebruikt wordt om speciale koerstikken te markeren, bijv. als het om
een bied- of laatkoers gaat.
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De Fondsverkenner
Bij het opvragen van koersgegevens en grafieken is het vaak nodig om aan te geven van welk
fonds men de betreffende informatie wenst.
De Fondsverkenner is een programma die het gemakkelijk maakt om een overzicht te krijgen van
alle beschikbare fondsen, en vervolgens de fondsen te kiezen die men in een ander Vestics
programma wil gebruiken.

De bediening van de Fondsverkenner lijkt sterk op die van de Windows Verkenner, echter in dit
geval zijn de mappen en bestanden vervangen door Beurzen, Fondstypes en de individuele
fondsen.
Via slepen (drag&drop) kan een willekeurig fonds bijvoorbeeld opgepakt worden uit de
Fondsverkenner en losgelaten worden boven een Grafiekvenster. Het Grafiekvenster zal zich dan
meteen aanpassen aan het fonds dat er naar toe is gesleept.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we de Fondsverkenner in detail bespreken. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.

3.8.1

Starten en stoppen
Veruit de eenvoudigste manier om de Fondsverkenner te starten is via de gele knop rechts van
de Vesticsknop.

De knop voor de Fondsverkenner heeft als ikoon een geel mapje dat rechts van de Vesticsknop
staat.
De Fondsverkenner kan ook gestart worden via Vesticsknop >> Programma's >>
Fondsverkenner.
Dezelfde menukeuze is ook beschikbaar vanuit het contextmenu onder de rechtermuisknop in
programma's zoals het Koersvenster en de Grafiek.
Sommige programma's zullen de Fondsverkenner spontaan starten als u een fonds moet kiezen.
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Tenslotte kunt u de Fondsverkenner uiteraard ook zelf starten door in de Windows Verkenner te
klikken op het programma vcSymbolBrowser in de map \Vestics\Programs.
De Fondsverkenner kan gestopt worden door het venster te sluiten via de sluitknop in de rechter
bovenhoek, of via de menukeuze Bestand >> Afsluiten.

3.8.2

De dialoog
De Fondsverkenner lijkt in veel opzichten op de Windows Verkenner die normaal gebruikt wordt
om mappen en bestanden te verkennen.
Met de Fondsverkenner kunt u op soortgelijke wijze navigeren door de in Vestics beschikbare
fondsen.
Let op: wat de Fondsverkenner toont zijn geen bestanden en mappen op uw harde schijf, maar is
en logische weergave van de inhoud van de Fondstabel en de beschikbare Fondslijsten. U kunt
de Fondsverkenner daarom ook niet gebruiken om uw Fondsen of koersbestanden te
reorganiseren. Voor het aanpassen van de fondsgegevens moet u gebruik maken van de
beheersfuncties voor de fondstabel.
De fondsen zijn georganiseerd op Beurs en daarbinnen op het soort fonds (Aandelen, Opties,
enz.).
Door de verschillende 'mappen' open te klappen krijgt u ongeveer onderstaand beeld...

Links kiest u de gewenste rubriek, en rechts verschijnen de beschikbare keuzes binnen die
rubriek. U kunt op twee manieren de onderliggende nivo's zichtbaar maken...
· door op het plusje vóór een naam te klikken wordt het onderliggende nivo zichtbaar gemaakt
· door in het rechter gedeelte van het scherm te dubbelklikken wordt de betreffende map
geopend en wordt het onderliggende nivo ook zichtbaar.
Zoals u ziet is de hoofdkeuze Vestics, die vervolgens wordt onderverdeeld in...
· Beurzen die vervolgens weer onderverdeeld zijn naar fondstype
· Fondstypes die vervolgens weer onderverdeeld zijn naar beurs
· Fondslijsten die het mogelijk maken om een willekeurige groep fondsen te groeperen
· Portefeuilles bevat alle portefeuilles
· Portefeuillegroepen maken mogelijk om meerdere portefeuilles te groeperen
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Menukeuzes en knoppen
Voor het activeren van speciale functies in de fondsverkenner kunt u gebruik maken van de
menukeuzes. Voor een aantal vaak gebruikte menukeuzes zijn ook knoppen beschikbaar.

Als u met de muis even boven een knop blijft stilstaan dan komt er vanzelf een klein geel vakje
met een omschrijving van de betreffende knop tevoorschijn.

Via de menukeuze Bestand zijn de volgende keuzes beschikbaar...
· Nieuwe fondslijst gebruikt u om een eigen fondslijst te maken voor gebruik in o.a. grafieken
· Nieuwe Portefeuillegroep gebruikt u om een nieuwe portefeuillegroep te maken waardoor u in
portefeuillebeheer de resultaten van een groep portefeuilles kunt samenvatten.
· Nieuwe serie gebruikt u om handmatig een optieserie of futurecontractmaand te defeniëren.
Deze keuze is alleen beschikbaar als u een map van opties of futures geopend heeft.
· via Afsluiten kunt u de fondsverkenner afsluiten

Via de menukeuze Bewerken zijn de volgende keuzes beschikbaar...
· Knippen gebruikt u om één of meerdere fondsen van de ene fondslijst naar een andere te
verplaatsen. U selecteerd dan de te verplaatsen fondsen en 'knipt' ze uit de huidige fondslijst.
Vervolgens opent u de nieuwe fondslijst waar u de geknipte fondsen kunt 'plakken'.
· Kopiëren gebruikt u om fondsen vanuit een beurs of fondslijst te kopiëren naar een nieuwe
fondslijst
· Plakken gebruikt u om 'geknipte' of 'gekopieerde' fondsen in de nieuwe fondslijst te plaatsen
· met behulp van Alles selecteren kunt u alle fondsen in een beurs of fondslijst in één keer
selecteren
· de functie Wijzig naam kan alleen gebruikt worden op fondslijsten en portefeuillegroepen. Om
de naam van een fonds of beurs te wijzigen moet u gebruik maken van Tabellenbeheer.
· de functie Verwijderen werkt uitsluitend op fondsen in een fondslijst en op portefeuilles in een
portefeuillegroep. Om fondsen definitief te verwijderen uit een beurs moet u gebruik maken van
Tabellenbeheer. Om een portefeuille te verwijderen moet u gebruik maken van
Portefeuillebeheer.
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Via de menukeuze View of Beeld zijn de volgende keuzes beschikbaar...
· via Weergave kunt u de weergave in de rechter helft van het scherm veranderen van grote
ikonen via lijst naar details.
· door Alias aan te klikken zullen alle fondsen met hun korte naam worden weergegeven
· door Naam aan te klikken zal de lange fondsnaam gebruikt worden. Met name bij futures en
opties zijn de korte namen erg cryptisch en zal het zeker duidelijker zijn als u de volledige naam
ziet
· door Alias en naam aan te klikken worden zowel de korte als de lange naam getoond

De knoppen komen overeen met sommige menukeuzes. Door met de muis boven één van de
knoppen stil te blijven staan komt er automatisch een geel vlakje met een omschrijving van de
betreffende knop.
Van links naar rechts zijn de volgende knoppen beschikbaar...
· Met behulp van de knop Omhoog gaat u één map omhoog
· Vervolgens komen de knoppen voor Knippen, Kopiëren en Plakken
· Dan een knop voor Nieuwe serie (hier grijs)
· Vervolgens twee identieke iconen voor Nieuwe fondslijst en Nieuwe portefeuillegroep
· de knop met het kruisje staat voor Verwijderen
· dan de knop Weergave plus een zwart pijltje om de verschillende weergaves te kunnen
selecteren
· tenslotte het vraagteken van de Help knop

3.8.4

Aanmaken nieuwe serie
In de mappen van de verschillende soorten opties en futures worden per optie of future alle
beschikbare series en contractmaanden getoond.
De fondsverkenner weet echter niet zomaar welke optiesseries of future contractmaanden
bestaan. Dus of een Philips Call 1000 bestaat kan de fondsverkenner alleen maar afleiden uit de
beschikbare koersdata. Als er koersdata is voor een bepaalde optieserie of futuremaand, dan
wordt deze getoond.
Als u nog nooit koersen heeft ingelezen van een bepaalde serie, dan kan de fondsverkenner daar
nog geen koersen van vinden en dus wordt die nieuwe serie niet getoond. Pas nadat op welke
manier dan ook koersgegevens zijn ingelezen zal de fondsverkenner de nieuwe series tonen. Het
alternatief is om in de fondsverkenner zelf de nieuwe series te defeniëren.
Dat gaat als volgt...
· voor het werken met opties en futures is het beter om via de menukeuze Beeld de Naam te
selecteren.
· kies via Vestics >> Beurs >> Type de gewenste optie of future
· Nu verschijnen rechts alle beschikbare series van die optie
· Als de door u gezochte serie niet aanwezig is, en u weet zeker dat de betreffende serie bestaat,
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dan kiest u menu Bestand >> Nieuwe serie
· vervolgens verschijnt onderstaand dialoog venster...

· vul de gewenste serie in (bij futures is dat alleen maar jaar+maand)
· druk op OK
· de nieuwe serie verschijnt nu aan de rechterkant en kan desgewenst van daaruit naar een
koersvenster gesleept worden

3.8.5

Het selecteren van fondsen
De belangrijkste functie van de Fondsverkenner is het selecteren van fondsen voor andere
programma's.
U moet eerst via de 'mappen' aan de linkerkant van het venster de juiste beurs en daarbinnen het
juiste fondstype opzoeken. Bij opties en futures is er nog een verdere onderverdeling en moet u
ook nog aangeven welk optie- of futurecontract u zoekt. Uiteindelijk staan in de rechterkant van
het scherm alle individuele fondsen.
Door één fonds aan te klikken wordt de naam van dat fonds blauw om aan te geven dat dit fonds
geselecteerd is.
U kunt desgewenst meerdere fondsen selecteren
· Door de CTRL-toets van het toetsenbord ingedrukt te houden en dan op andere fondsnamen te
klikken, wordt het aangeklikte fonds ook geselecteerd
· Door de SHIFT-toets van het toetsenbord ingedrukt te houden en dan op een andere
fondsnaam te klikken worden alle fondsnamen tussen de eerste en de laatsts aangeklikte in
één keer geselecteerd
Vervolgens kunt u de geselecteerde (blauwe) fondsen met behulp van Drag & Drop naar het
venster slepen waar de gegevens moeten worden weergegeven.
Op die manier kunt u fondsnamen slepen naar een Koersvenster, waar elk fonds in een eigen
regel zal worden weergegeven.
Als u de fondsnamen naar een grafiek sleept, dan zal de grafiek meteen het eerste fonds
weergeven. De andere fondsen kunnen via bladeren in de grafiek één voor één opgeroepen
worden.
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Beheren Fondslijst
Met behulp van de Fondsverkenner kan ook op eenvoudige wijze een nieuwe fondslijst gemaakt
worden.

Links in het venster van de Fondsverkenner ziet u eerst een lijst van de beschikbare beurzen en
vervolgens een lijst van de beschikbare Fondslijsten. Beide worden aangegeven met het
pictogram van een map omdat beide 'mappen' zijn van individuele fondsen.
Met behulp van de menukeuze Bestand >> Nieuwe fondslijst of door middel van de knop
Nieuwe Lijst (gekenmerkt door het paarse icoontje van een nieuwe map) kunt u een nieuwe
Fondslijst toevoegen. Deze heet in eerste instantie Nieuwe lijst, maar u kunt vervolgens de naam
aanpassen naar een meer zinvolle omschrijving, bijv. Financials of Favorieten.
Vervolgens selecteert u vanuit een andere map (beurs of fondslijst) de fondsen die aan de nieuw
gecreëerde Fondslijst moeten worden toegevoegd. U kunt de geselecteerde fondsen via kopiëren
en Plakken van de ene map naar de andere kopiëren, of ze vanuit de bestaande map naar de
nieuwe map slepen. In beide gevallen blijven de fondsen ook in de oorspronkelijke map.
Op dezelfde manier kunt u ook fondsen toevoegen aan een bestaande lijst.
Door fondsen in een lijst te selecteren en vervolgens op de rechter muisknop te drukken krijgt u
ook de keuze om de geselecteerde fondsen uit een Fondslijst te verwijderen.

3.8.7

Verwijderen Fondslijst
Door een bestaande Fondslijst te selecteren kan met de rechter muisknop een menukeuze
Verwijderen gekozen worden.
De Fondsverkenner zal dan eerst om een bevestiging vragen en vervolgens de lijst verwijderen.

3.8.8

Portefeuillelijsten
In Portefeuillebeheer kunt u de gegevens van meerdere portefeuilles combineren in één
overzicht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een portefeuillegroep. Een dergelijke
portefeuillegroep bestaat uit 2 of meer portefeuilles.
Met behulp van de Fondsverkenner kunt u dergelijke portefeuillegroepen samenstellen en
beherenkan ook op eenvoudige wijze een nieuwe portefeuillegroep gemaakt worden.
Met behulp van de menukeuze Bestand >> Nieuwe portefeuillegroep of door middel van de
knop Nieuwe portefeuillegroep (gekenmerkt door het paarse icoontje van een nieuwe map)
kunt u een nieuwe Portefeuillegroep toevoegen. Deze heet in eerste instantie Nieuwe lijst, maar
u kunt vervolgens de naam aanpassen naar een meer zinvolle omschrijving, bijv. RABO
portefeuilles.

© 2001 Vestico BV

141

Vestics

Vervolgens selecteert u de portefeuilles die u in deze groep wilt samenvoegen en sleept u deze
naar de naam van de groep. U kunt de geselecteerde portefeuilles ook toevoegen via kopiëren en
Plakken
Op dezelfde manier kunt u ook portefeuilles toevoegen aan een bestaande portefeuillegroep.
Door portefeuilles in een portefeuillegroep te selecteren en vervolgens op de rechter muisknop te
drukken krijgt u ook de keuze om de geselecteerde portefeuilles uit de portefeuillegroep te
verwijderen.

3.9

Het Koersvenster
Met het Koersvenster programma van Vestics is het mogelijk om in één venster de
koersgegevens van een groot aantal fondsen zichtbaar te maken. Dit overzicht is in de vorm van
een tabel (ook wel grid genoemd) waarbij de individuele fondsen worden weergegeven als rijen
in het scherm. In de kolommen wordt vervolgens allerlei informatie van de individuele fondsen
weergegeven.
Een eenvoudig Koersvenster zou er ongeveer als volgt kunnen uitzien...

Welke fondsen worden weergegeven in een Koersvenster bepaalt u als gebruiker zelf. Meestal
zal men meerdere Koersvensters maken, waarbij elk Koersvenster een bepaalde groep fondsen
weergeeft. Zo zou er één Koersvenster kunnen zijn waarin alle hoofdfondsen zijn opgenomen
(de AEX fondsen) en een ander Koersvenster dat bijvoorbeeld alle MidKap fondsen bevat of alle
internationale indices (DAX, FTSE,enz).
Ook de weergegeven informatie per fonds (de kolommen) kan door u zelf gekozen worden en
de getoonde informatie kan ook verschillend zijn in de verschillende Koersvensters. Als u bijv.
een Koersvenster heeft van uw eigen favoriete fondsen, kunt u er over denken om een kolom
'positie' op te nemen in het Koersvenster, waarin te zien is wat uw huidige positie in dat fonds is.
Een dergelijke kolom is uiteraard zinloos in een Koersvenster met de internationale indices
omdat u daar geen positie in heeft.

3.9.1

Starten en stoppen
Een Koersvenster is normaal een vaste component van een Tabblad.
Het is hoogst ongebruikelijk om een Koersvenster voor korte termijn te maken en dan weer te
verwijderen.
Via Vesticsknop >> Programma's >> Koersvenster >> Nieuw Koersvenster kunt u een nieuw
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(leeg) Koersvenster maken. Via Vesticsknop >> Programma's >> Koersvenster >>
Koersvenster openen kunt u een bestaand Koersvenster openen.
U kunt een Koersvenster door op het sluitkruisje (rechtsboven) te drukken, of door middel van de
menukeuze Bestand >> Afsluiten. Als het Koersvenster al langere tijd op dit Tabblad stond (van
voordat Vestics gestart is), dan komt er automatisch een vraag of u het zeker weet.

3.9.2

Het lege Koersvenster
Als het Koersvenster programma wordt gestart zonder dat een bestaand Koersvenster
aangeduid wordt, zal in eerste instantie een leeg scherm worden weergegeven...

Welke fondsen weergegeven worden, en welke informatie in de diverse kolommen verschijnt, kan
de gebruiker zelf bepalen.
Hoe dat gebeurt zal beschreven in de nu volgende paragrafen.

3.9.3

Fondsen toevoegen
U kunt op verschillende manieren de fondsen toevoegen die in de verschillende regels getoond
moeten worden.
Vanuit een ander Koersvenster
Als u op hetzelfde tabblad nog een ander koersvenster heeft waarin fondsen voorkomen die u
ook in dit koersvenster wilt gebruiken, dan kunt u deze fondsen met behulp van de linker
muisknop selecteren en vervolgens kunt u, door opnieuw te klikken en de linker muisknop
ingedrukt te houden, deze fondsen slepen naar het nieuwe koersvenster.
Vanuit de Fondsverkenner
Doormiddel van de rechter muisknop is het mogelijk om de Fondsverkenner te starten. Vanuit de
fondsverkenner kunnen vervolgens de gewenste fondsen geselecteerd worden en vervolgens
naar het Koersvenster gesleept worden.
Vanuit een fondslijst
Meestal is de keuze van de fondsen die u in een Koersvenster plaatst niet geheel willekeurig. Het
betreffen fondsen doe u om de een of andere reden bij elkaar in zo'n Koersvenster groepeerd,
bijv. omdat het fondsen betreft die u in portefeuille heeft. Het ligt dan ook voor de hand om van
een dergelijke 'groep' aandelen een fondslijst te maken. Dat kunt u doen met behulp van de
Fondsverkenner. Vervolgens kunt u alle fondsen in de fondslijst selecteren en in één keer slepen
naar het Koersvenster.
Selecteren uit een lijst
Via de menukeuze Bewerken >> Regel invoegen krijgt u een lijst van alle fondsen. Hieruit
selecteert u het fonds dat u wilt toevoegen. Deze methode is minder comfortabel dan het
opzoeken via de Fondsverkenner.
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Kolomindeling
Bij het bepalen van de kolomindeling van een Koersvenster spelen 5 zaken een rol...
1. Welke kolommen zijn zichtbaar?
Via de rechter muisknop kunt u met behulp van de menukeuze Grideigenschappen een dialoog
oproepen met meerdere tabbladen. Op het tabblad Kolommen kunt u aanvinken welke kolommen
allemaal getoond moeten worden.
2. Wat is de volgorde van de kolommen?
In eerste instante verschijnen alle kolommen in de volorde zoals deze in de lijst op het tabblad
Kolommen van de Grideigenschappen voorkomen. Vinkt u later nog extra kolommen aan, dan
komen deze achter de bestaande kolommen te staan. Door op de kop van een kolom te klikken
met de linker muisknop en deze ingedrukt te houden, kunt u een kolom naar links of naar rechts
verschuiven, waardoor de volgorde van de kolommen verandert.
3. Wat is de breedte van elke kolom?
Initieel verschijnen alle kolommen met een vaste breedte. Door in de kopregel te klikken de
scheidingslijn tussen 2 kolommen, en de linker muisknop ingedrukt te houden, kunt u een kolom
breder of smaller maken.
4. Kan de kolombreedte automatisch ingesteld worden?
(alleen Vestics-2) Ja, via de menukeuze Bewerken >> Automatische Kolombreedte worden alle
kolombreedtes automatisch ingesteld aan de hand van de waarden in die kolom. Vervolgens kunt
u desgewenst de breedte van bepaalde kolommen alsnog handmatig aanpassen indien u dat
wenst (zie punt 3).
5. Wat is de omschrijving van een kolom?
De tekst in de kop van een kolom wordt in eerste instantie automatisch voor u gegenereerd door
het koersvenster. Via de menukeuze Kolomeigenschappen onder de rechter muisknop kunt u
vervolgens de standaard naam vervangen door een tekst naar wens.

3.9.5

Het menu zichtbaar maken
Om ruimte te besparen bij de weergave van het Koersvenster is het hoofdmenu normaliter niet
zichtbaar. Door met de cursor over het scherm te bewegen in de richting van de plek waar
normaal het hoofdmenu zou zijn (onder de blauwe vensterkop) zal het hoofdmenu automatisch
te voorschijn komen.

Behalve het hoofdmenu zijn op dezelfde regel een aantal knoppen voor veelgebruikte functies.
Door met de muis boven een van de knoppen stil te blijven staan verschijnt er automatisch een
geel vakje met daarin een omschrijving van de betreffende knop.
Geheer rechts in de menubalk zit een 'punaisse' (rood omcirceld in bovenstaande
beeldschermafdruk) waarmee de menubalk vastgezet kan worden zodat deze niet steeds weer
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verdwijnt. Door opnieuw op de punaisse te klikken kan de menubalk later weer losgemaakt
worden zodat deze weer kan verdwijnen.
Indien u liever niet heeft dat de menubalken van grafieken en koersvensters automatisch
verdwijnen, dan kunt u deze functie uitschakelen via de instellingen van het Bureaublad.

3.9.6

Het Bestand menu
Via de menukeuze Bestand krijgt u toegang tot het submenu met de volgende keuzes:

· Via de menukeuze Nieuw kunt u een nieuw (leeg) Koersvenster starten. De bestaande
indeling (fondsen en kolommen) wordt automatisch gesloten.
· Openen kan gebruikt worden om een bestaand Koersvenster te openen. De bestaande
indeling (fondsen en kolommen) wordt automatisch gesloten.
· Opslaan wordt gebruikt om alle eventuele wijzigingen in de indeling van een Koersvenster op
te slaan naar het bestand op de harde schijf.
· Opslaan als... wordt gebruikt om een kopie van het huidige Koersvenster op te slaan onder
een andere naam. Het oorspronkelijke Koersvenster blijft tevens beschikbaar onder de
originele naam. Als er tussentijds wijzigingen zijn aangebracht in de indeling van het
Koersvenster, dan worden deze wijzigingen wel verwerkt in de nieuwe kopie maar niet in het
originele Koersvenster.
· Via de menukeuze Opslaan als sjabloon kunt u het huidige Koersvenster opslaan als een
sjabloon. Daardoor komt het in de lijst van sjablonen die getoond wordt bij het maken van een
nieuw Koersvenster.
· Via de menukeuze Vorige versie kunt u een voorgaande versie van het huidige tabblad
terughalen. deze functie is met name bedoeld voor situaties waar u wijzigingen heeft
aangebracht in het Koersvenster waarvan u achteraf spijt heeft. Via de menukeuze krijgt u een
lijst van datum+tijd van alle beschikbare oude indelingen. U kunt dan een versie selecteren
van een datum waarvan u verwacht dat toen de indeling nog wel correct was. De
beveiligingskopiën de gebruikt worden voor deze functie worden automatisch aangemaakt bij
elke wijziging.
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· Via de menukeuze Sluiten kan het huidige Koersvenster worden afgesloten zonder dat er een
nieuw Koersvenster wordt geopend. Het resultaat van deze actie is dan ook een leeg
Koersvenster zonder enige fondsen en zonder enige kolommen.
· Via de menukeuze Afdrukken... wordt de Afdrukdialoog opgeroepen waarmee vervolgens een
afdruk van het scherm naar een printer naar keuze kan worden gestuurd.
·
· Via de menukeuze Signaallijst kunt u een signaallijst oproepen van een bepaalde
Handelssysteemkolom. Voor een gedetailleerde omschrijving van deze functie verwijzen we
naar het aparte hoofdstuk over het gebruik van signaallijsten.
·
· De menukeuze Afsluiten kan gebruikt worden om het programma te beëindigen.
Door naast het submenu te klikken, of door op de knop Esc van het toetsenbord te drukken, kan
het submenu afgesloten worden zonder dat een keuze gemaakt hoeft te worden.

3.9.7

Het Bewerken menu
Via de menukeuze Bewerken krijgt u toegang tot een menu met de volgende keuzes...

· via Kopiëren kunt u de inhoud van de geselecteerde cellen naar het clipboard kopiëren. Deze
menukeuze is gelijk aan de toestcombinatie Ctrl+C
· via Plakken kunt u gegevens van het Clipboard kopiëren naar dit koersvenster. Deze
menukeuze is gelijk aan de toetscombinatie Ctrl+V
· via de menukeuze Alles Selecteren worden alle cellen in het huidige koersvenster. Deze
menukeuze is gelijk aan de toetscombinatie Ctrl+A
· via de menukeuze Regel toevoegen kunt u een nieuwe regel toevoegen aan het Koersvenster.
Er wordt dan gevraagd om de fondsnaam te selecteren uit een lijst van alle fondsen. De nieuwe
regel wordt onderaan in het scherm toegevoegd. Als het koersvenster ingesteld staat voor
Automatisch sorteren, dan wordt de regel op de juiste plaats tussen gesorteerd. Als het
koersvenster staat ingesteld voor Vaste indeling, dan kunt u de regel via het kleine hokje
helemaal links in de regel op de gewenste plaats slepen.
· via de menukeuze Scheidingslijn toevoegen kunt u een scheidingslijn toevoegen. N.B. Deze
keuze is alleen actief als het Koersvenster is ingesteld voor een vaste indeling.
· via de menukeuze Regel verwijderen kunt u één of meerdere regels verwijderen uit het
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koersvenster. U selecteerd dan eerst de te verwijderen regels (selecteren van de namen is al
voldoende) en drukt vervolgens op de rechter muisknop >> regel verwijderen. U kunt ook op de
DEL-toets van het toetsenbord drukken om deze functie te activeren. Er komt dan de vraag of u
het zeker weet en als u met Ja beantwoord worden de geselecteerde regels verwijderd.
· via de menukeuze Automatische kolombreedte kunt u alle kolommen instellen op de
minimale breedte die nodig is om de inhoud goed weer te geven. Daarna kunt u uiteraard ook
de kolombreedte handmatig bijstellen.
· via de menukeuze Grafieken koppelen kunt u aangeven dat het Koersvenster alle grafieken
op hetzelfde tabblad moet aansturen als een bepaalde regel in het Koersvenster geselecteerd
wordt. Bij de individuele grafieken op het tabblad moet dan onder het menu Grafiek >>
Koppelen aan Koersvenster aangevinkt zijn om de grafiek ook daadwerkelijk te laten
'gehoorzamen'.
· via de menukeuze Instellingen wijzigen kunt u de instellingen van de indicator wijzigen. U
kunt hierbij naar keuze óf de instelling alleen aanpassen voor de betreffende regel, óf de
instelling aanpassen voor alle regels. Door per regel een andere instelling te kiezen kunt u
desgewenst per fonds de optimale instelling gebruiken. N.B. Deze functie is alleen actief als u
eerst de cel heeft geselecteerd van zowel het juiste fonds als de juiste indicator.
· via de menukeuze Kolom eigenschappen kunt u de eigenschappen van een kolom instellen.
U moet dan wel eerst de juiste kolom selecteren.
· via de menukeuze Eigenschappen kunt u de Grideigenschappen instellen.

3.9.8

Grafieken koppelen aan Koersvenster
Het is mogelijk om een Tabblad zo in te richten dat bij het selecteren van een fonds in het
Koersvenster, automatisch de grafieken op het tabblad verspringen naar het geselecteerde fonds.
Om dit te bereiken, moet aan 2 voorwaarden voldaan worden...
1. in het Koersvenster moet het aansturen van de grafieken geactiveerd worden. Dat gaat via de
menukeuze Bewerken >> Grafieken koppelen. Het resultaat daarvan is dat er bij het
selecteren van een fonds een bericht gestuurd wordt naar alle vensters (niet alleen
grafieken) op het tabblad waarop zich het Koersvenster bevindt.
2. in de grafieken moet het luisteren naar het Koersvenster geactiveerd worden. Dit gaat via de
menukeuze Grafiek >> Koppelen aan Koersvenster. Her resultaat daarvan is dat de
grafiek reageert op de berichten van het Koersvenster, en het gewenste fonds laadt.
Een mogelijke toepassing is als volgt...
·
u heeft een tabblad met daarop een Koersvenster van bijv. alle AEX fondsen
·
in dat Koersvenster activeert u het koppelen van de grafieken.
·
vervolgens heeft u een Dagverloop, een Intradaggrafiek en een Daggrafiek op hetzelfde
Tabblad. In alle 3 de grafieken activeert u het koppelen aan het Koersvenster. Deze
grafieken zullen dus van fondsveranderen als u in het Koersvenster een bepaald fonds
aanklikt
·
tenslotte heeft u op hetzelfde Tabblad ook nog een Dagverloop van de AEX index. In deze
grafiek activeert u NIET de koppeling met het Koersvenster, waardoor deze grafiek altijd het
Dagverloop van de AEX weergeeft, ongeacht welk fonds geselecteerd is in het Koersvenster.

3.9.9

Werken met een vaste indeling
Het koersvenster kan op twee manieren gebruikt worden...
Sorteren
De regels van het koersvenster kunnen naar wens op een bepaalde kolom gesorteerd worden.
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Dat sorteren kan automatisch dan wel handmatig gebeuren. Al naar gelang de sorteervolgorde
staat dan de ene keer fonds-X bovenaan in de lijst, de andere keer staat fonds-Y bovenaan. De
eigenschap Sorteren, en of dat al dan niet automatisch moet gebeuren, kunt u aangeven bij de
Grideigenschappen.
Om te sorteren op een bepaalde kolom moet u klikken op de naam van de betreffende kolom. De
eerste keer dat u klikt zal de kolom van laag naar hoog gesorteerd worden. Door nogmaals op
dezelfde kolomkop te klikken wordt de sorteervolgorde omgedraaid.
Vaste indeling
Het alternatief is om het koersvenster helemaal handmatig in te delen. In dat geval moet bij de
Grideigenschappen gekozen worden voor Vaste indeling.
Regel volgorde bepalen bij Vaste indeling
Om de vaste indeling dan de gewenste volgorde te geven moet u de regels hetzij in de juiste
volgorde toevoegen aan het Koersvenster, hetzij de volgorde achteraf veranderen door regels te
verplaatsen. dat verplaatsen gaat als volgt
· kies rechter musiknop >> Grideigenschappen en controleer of Vaste indeling is aangeklikt
· klik op het kleine vakje helemaal links voor de regel
· hou de linker muisknop ingedrukt (slepen) en beweeg de muis omhoog of omlaag
· met een zwarte lijn wordt aangegeven waar de regel wordt ingevoegd
· zodra u op de juiste locatie bent aangekomen laat u de linker muisknop los
Scheidingslijnen aanbrengen in koersvenster
Bij een Koersvenster met een vaste indeling is het mogelijk om scheidingslijn aan te brengen in
het koersvenster. Dat gaat via de menukeuze Bewerken >> Scheidingslijn.
Via de Grideigenschappen kan op het tabje Grid de hoogte van de scheidingslijnen ingesteld
worden, terwijl de kleur van de scheidingslijnen ingesteld worden via het tabje Kleuren.

3.9.10 Werken met Indicatorkolommen
Naast de vaste kolommen die in het Koersvenster beschikbaar zijn, kunt u ook kolommen
toevoegen met de stand van indicatoren.
Om een indicatorkolom toe te voegen gaat u als volgt te werk...
· kies rechter muisknop >> Grideigenschappen
· selecteer het tabje Kolommen
· druk op de knop Indicator kolom
· nu verschijnt een dialoog voor het invoegen van indicatoren
· selecteer het tabje Indicator (is al geselecteerd)
· selecteer de gewenste indicator
· druk op de knop OK
· nu verschijnt een dialoog voor de instellingen van een indicator
· stel de gewenste waarden in
· druk op OK
· u bent nu terug bij de Grideigenschappen
· druk nu op OK om de kolom daadwerkelijk toe te voegen
Het uitrekenen van de indicator waarde voor elke regel vereist het laden van de koersdata en
kost, afhankelijk van de gebruikte indicator, ca. 1 seconde per fonds. Dus bij een Koersvenster
met 100 fondsen moet even geduld hebben.
Door op deze kolom te gaan staan, en rechter muisknop >> Instellingen wijzigen te kiezen,
kunt u achteraf de instellingen van de Indicator wijzigen. U kunt daarbij aangeven dat de nieuwe
instelling alleen van toepassing is op het huidige fonds (afhankelijk van de regel waar de muis
geklikt heeft) of voor alle fondsen.
Het is mogelijk om bij Indicator kolommen met kleurcoderingen en/of alarmeringen te werken,
zodat u kunt zien dat bijv. de RSI in het 'overbought' gebied zit, of dat u een signaal krijgt als de
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ADX boven de 25 stijgt.

3.9.11 Kolommen met eigen berekeningen
Naast vaste kolommen en Indicatoren, is het via de knop Indicator kolom in de
Grideigenschappen ook mogelijk om in een kolom een eigen formule te gebruiken om iets te
berekenen. Een dergelijke kolom maakt gebruik van een 'Calculation' of te wel een vrije formule.
Deze formule moet overigens wel voldoen aan de syntax van VestiCode. U kunt dus niet zelf
maar iets verzinnen.
Voor de meest voorkomende kengetallen van aandelen zijn kant en klare indicatoren
beschikbaar. Desgewenst kunt u zelf ook indicatoren toevoegen aan Vestics. Daarvoor moet u
gebruik maken van de zgn. Designer.
Calculations zijn bedoelt om eenmalige formules snel in te kunnen tikken, zonder dat daarvoor
eerst een indicator ontwikkeld moet worden. Als een Calculation-kolom eenmaal is ingevoerd,
dan wordt de formule bewaard zodat u deze ook in de toekomst in andere Koersvensters of
Grafieken snel weer bij de hand heeft.
Voor een gedetailleerdere beschrijving van Calculations verwijzen we naar het hoofdstuk over
Calculations, waar u ook een aantal voorbeelden vindt.

3.9.12 Werken met Handelssystemen
In Vestics is het mogelijk om naast Indicatoren ook Handelssystemen te gebruiken die op basis
van de Indicatoren aan- en verkoopbeslissingen nemen.
De 'stand' van dergelijke handelssystemen kan weergegeven worden in een kolom van het
Koersvenster. In een dergelijke kolom verschijnt dan de tekst Neutral, Long of Short, al naar
gelang de stand van het handelssysteem.
Dat ziet er dan als volgt uit...

Via de Acties bij de kolomeigenschappen is het mogelijk om aan de kolom van een
handelssysteem ook signalering te koppelen.
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3.9.12.1 Toevoegen handelssysteem in Koersvenster
Om een kolom met een handelssysteem toe te voegen gaat u als volgt te werk...
· kies rechter muisknop >> Grideigenschappen
· selecteer het tabje Kolommen
· druk op de knop Indicator kolom
· nu verschijnt een dialoog voor het invoegen van indicatoren
· selecteer het tabje System
· selecteer het gewenste handelssysteem
· druk op de knop OK
· nu verschijnt een dialoog voor de instellingen
· stel de gewenste waarden in
· druk op OK
· u bent nu terug bij de Grideigenschappen
· druk nu op OK om de kolom daadwerkelijk toe te voegen
Het uitrekenen van de stand van het handelssysteem voor elke regel vereist het laden van de
koersdata en kost, afhankelijk van het gebruikte handelssysteem, ca. 1 seconde per fonds. Dus
bij een Koersvenster met 100 fondsen moet even geduld hebben.
Door op deze kolom te gaan staan, en rechter muisknop >> Instellingen wijzigen te kiezen,
kunt u achteraf de instellingen van het handelssysteem wijzigen. U kunt daarbij aangeven dat de
nieuwe instelling alleen van toepassing is op het huidige fonds (afhankelijk van de regel waar de
muis geklikt heeft) of voor alle fondsen.
3.9.12.2 Optimale instellingen per fonds
Hoewel bij invoegen van een handelssysteemkolom in een Koersvenster slechts één instelling
mogelijk is voor alle fondsen, kunt achteraf desgewenst per fonds een andere instelling
inbrengen.
U zou daarbij eerst via de grafiek een optimalisatie per fonds kunnen doen, en vervolgens de
gevonden instellingen per fonds in kunnen brengen.
Het instellen per fonds gaat als volgt...
· klik op de cel op de kruising van de handelssysteemkolom en de fondsregel
· kies nu rechter muisknop >> Instellingen wijzigen
· er komt nu een dialoogvenster...

· om per fonds een andere instelling te gebruiken moet u de tweede keuze aanklikken
· vervolgens drukt u op OK
· nu komt de Instellingen dialoog, waar u de instellingen kunt maken
Om per fonds andere instellingen te hebben, moet u deze actie voor elke regel apart herhalen.
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3.9.12.3 Signaallijst maken
Als er in een Koersvenster één of meerdere handelssystemen aanwezig zijn, dan kunt u op
eenvoudige wijze een Signaallijst maken van de signalen van een dergelijk handelssysteem.
U gaat daarbij als volgt te werk...
· kies menu Bestand >> Signaallijst...
· nu komt onderstaande dialoog...

· in de rubriek Systeemkolom vindt u een lijst van alle handelssystemen in dit Koersvenster
· kies het handelssysteem waarvan u de signaallijst wilt afdrukken
· in de rubriek Terugkijkperiode geeft u aan tot hoe oud u de signalen nog wilt zien
Het heeft uiteraard geen zin om signalen van 1 of 2 weken geleden nog weer te geven. Het is
immers nu te laat om die signalen nog op te volgen. Door de lijst van de afgelopen 2 of 3 dagen
weer te geven kunt u a) checken of u alle signalen van gisteren ook daadwerkelijk heeft
opgevolgd, en b) zien welke signalen er vandaag gekomen zijn.
·
·
·
·

kies voor een Signaallijst om de signalen van de afgelopen N dagen te zien
kies voor een Positieoverzicht om de posities van alle fondsen te zien
druk nu op Weergeven
de Signaallijst zal nu op het scherm weergegeven worden

· per fonds wordt aangegeven wanneer het signaal is gekomen, wat de nieuwe positie is (Long,
Short of Neutraal), wat de koers was ten tijde van het signaal, wat de huidige koers is, wat de
wijziging/winst is in de positie, en hoeveel procent de winst is.
Om de Signaallijst af te drukken kiest u menu Bestand >> Afdrukken
Via de menukeuze Extra informatie krijgt u dezelfde keuzes als onder het algemene
Contextmenu, en kunt u bijv. een grafiek maken of een order plaatsen voor het geselecteerde
fonds.
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3.9.12.4 Positieoverzich maken
Als er in een Koersvenster één of meerdere handelssystemen aanwezig zijn, dan kunt u op
eenvoudige wijze een positieoverzicht, waarin u voor alle fondsen ziet welke positie ze momenteel
ze momenteel hebben, wanneer die positie werd ingenomen, en hoeveel winst of verlies er
intussen gemaakt is.
Het maken van een Positieoverzicht is volledig identiek aan het maken van een Signaallijst. Het
enige verschil is dat u bij het instellen van de Signaallijst niet kiest voor een signaallijst maar voor
een Positieoverzicht.
Het Positieoverzicht heeft exact dezelfde indeling als de Signaallijst, met dien verstande dat bij
een Positieoverzicht alle fondsen getoond worden. De volgorde van het overzicht is gelijk aan de
volgorde van de fondsen in het Koersvenster.
Voor de verdere verwerking verwijzen we naar de beschrijving van de Signaallijst.
3.9.12.5 Handelssysteem op Intradagbasis
Het is mogelijk om een handelssysteem op Intradagbasis te volgen met behulp van een
Koersvenster.
Normaliter zal een handelssysteem in een Koersvenster op dagbasis werken, maar via de
Kolomeigenschappen kunt u bij een handelssysteemkolom instellen dat u een andere interval wilt
gebuiken.
3.9.12.6 Signalen genereren
Bij een handelssysteem dat op Dagbasis werkt is het niet zo zinvol om signalen op het scherm of
zelfs via SMS te genereren. Het ligt dan veel meer voor de hand om elke avond even naar de
Signaallijst te kijken om te zien of er posities ingenomen moeten worden.
Als een handelssysteem echter op intradagbasis gevolgt wordt, dan ligt weer meer voor de hand
om signalen te genereren op het scherm of via e-mail, SMS of ICQ.
U kunt het genereren van signaleren activeren via de Kolomeigenschappen op het tabje Acties.
3.9.12.7 Werken met een groot aantal fondsen
Het openen van een Koersvenster met handelsystemen (bijv. bij het opstaren van Vestics) duurt
relatief lang. U moet daarbij denken aan ca. 1 seconde per fonds per handelssysteem (of
Indicator). Heeft u dus een Koersvenster met daarin 100 of meer fondsen, dan duurt het openen
van het koersvenster al gouw enkele minuten.
Als een dergelijk Koersvenster automatisch opgestart wordt tijdens het starten van Vestics, dan
duurt het opstarten van vestics dus ook altijd zo lang. Dat zou beteken dat u niet snel even vestics
kan starten om bijv. iets in Portefeuillebeheer te doen, zonder eerst een paar minuten te wachten
op dat grote koersvenster.
Het is dan ook veel verstandiger om het Koersvenster zo in te richten dat het Koersvenster pas
opgebouwd wordt als u behoefte heeft om naar de stand van het handelssysteem te kijken.
U bereikt dat als volgt...
· maak voor het volgen van handelssystemen een apart Koersvenster (dus niet een
handelssysteem toevoegen aan uw vaste koersvensters)
· plaats dit Koersvenster op een nieuw apart Tabblad
· activeer bij dit tabblad de optie Tabblad sluiten indien niet zichtbaar
Het resultaat hiervan is, dat bij het opstarten van Vestics het tabblad met de handelssystemen
niet geopend wordt. Pas als u op het betreffende tabblad klikt komt het Koersvenster (langzaam)
te voorschijn.
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Het beste kunt u er voor zorgen dat het tabblad met de handelssystemen niet actief is bij het
afsluiten van Vestics, want anders wordt bij het opstarten van Vestics automatisch weer het trage
tabblad geopend. Mocht dit per ongeluk toch gebeuren, dan kunt u altijd nog van tabblad
verwisselen en dan zal het doorrekenen van de handelssystemen gestaakt worden.
Let op: deze techniek kan niet toegepast worden om handelssystemen op intradagbasis te
volgen. Immers, als het betreffende tabblad niet geactiveerd is, dan is het Koersvenster niet
geladen en kan het Koersvenster dus ook niet de handelssystemen bijwerken en eventueel
signalen genereren.

3.9.13 Het contextmenu (popup)
Via de rechter muisknop kan vanaf elke plaats in het Koersvenster het contextmenu opgeroepen
worden...

Dit contextmenu geeft toegang tot de volgende functies:
· Via de keuze Regel Verwijderen... kan aangegeven worden dat de regel, waar de cursor was
toen op de rechter muisknop werd gedrukt, verwijderd moet worden. Om te voorkomen dat
deze keuze per ongeluk wordt gedrukt, zal altijd eerst om een bevestiging worden gevraagd
voordat het fonds verwijderd wordt. Het is ook mogelijk om een aantal regels te selecteren, en
deze vervolgens in één keer te verwijderen via deze menukeuze.
· Via de keuze Scheidingslijn toevoegen kunt u een scheidingslijn toevoegen in het
Koersvenster. Deze functie is alleen beschikbaar als u het Koersvenster ingesteld heeft voor
een Vaste indeling.
· De menukeuze Verborgen kolommen tonen is alleen geactiveerd als er in het scherm
daadwerkelijk verborgen kolommen zijn. Via deze menukeuze kunnen alle in het scherm
aanwezige verborgen kolommen weer zichtbaar gemaakt worden.
· Via de menukeuze Instellingen wijzigen kunt u de instellingen van een Indicator of
Systeemkolom wijzigen. Voor alle andere kolommen is deze menukeuze grijs.
· Via de menukeuze Kolom Eigenschappen wordt de Kolom Eigenschappen dialoog
opgeroepen. Via deze dialoog kunnen de instellingen worden aangepast van de kolom waarop
de cursor was gepositioneerd op het moment dat de rechter muisknop werd ingedrukt. Via de
kolom eigenschappen is het bijvoorbeeld mogelijk om in te stellen dat regels in een afwijkende
kleur moeten worden weergegeven, enz.
· Via de menukeuze Grid Eigenschappen wordt de Grid Eigenschappen dialoog opgeroepen.
Via deze dialoog is het mogelijk om de weergave van de grid (lettertype, regelkleur, al dan niet
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gridlijnen, enz) aan te passen.
De resterende menukeuzes, die onder de streep getoond worden, zijn de algemene menukeuzes
van het contextmenu die vanuit vrijwel iedere Vestics component oproepbaar zijn.

3.9.14 Grideigenschappen
Via de menukeuze Bewerken >> Eigenschappen of via rechter muisknop >>
Grideigenschappen kunt u de eigenschappen van een Koersvenster instellen.
De dialoog Grideigenschappen bestaat uit 5 categoriëen die elk een apart tabje hebben en die
hier elk apart behandeld zullen worden.

Door op een van de tabjes te klikken kunt u de betreffende instellingen veranderen.

Nadat alle instellingen op de diverse tabjes de juiste waarde hebben, kan via de knop OK de
dialoog beëindigd worden.
Met behulp van de knop Annuleren kan de dialoog afgebroken worden. Alle eventueel gewijzigde
instellingen worden genegeerd en de weergave van het Koersvenster blijft ongewijzigd.
Met van de knop Toepassen kunnen alle wijzigingen in de instellingen tot dusver toegepast
worden op het Koersvenster zonder dat de dialoog wordt beëindigd. Wijzigingen die eenmaal
toegepast zijn kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden door annuleren.
Via de knop Help wordt deze uitleg opgeroepen.
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3.9.14.1 Tabje Algemeen
Het tabje Algemeen van de Grid Eigenschappen dialoog ziet er ongeveer als volgt uit:

Sorteren
Voor het sorteren van de rijen kan gekozen worden uit de volgende 3 mogelijke instellingen...
· als gekozen wordt voor Regels niet automatisch sorteren dan zal het scherm eenmalig
gesorteerd worden als een bepaalde kolom als sorteerkolom wordt aangewezen, en daarna zal
het scherm niet meer worden gesorteerd.
· indien de keuze Regels sorteren na elke wijziging wordt gekozen, zal na elke wijziging in de
sorteerkolom opnieuw gesorteerd worden.
· indien de keuze Sorteer elke n seconden wordt geselecteerd, kunt u zelf aangeven hoe vaak
opnieuw gesorteerd moet worden.
· via de keuze Vaste indeling wordt het sorteren helemaal uitgeschakeld en kunt u een
Koersvenster maken met een vaste indeling.
Normaal zal gekozen worden voor de instelling Regels sorteren na elke wijziging. Als echter
blijkt dat het aantal koerstikken dusdanig groot is dat het scherm daardoor te onrustig wordt, zou
men eventueel kunnen kiezen voor het opnieuw sorteren na elke 15 of 30 seconden. Met name
bij een al wat oudere (tragere) computer kan het gebeuren dat bij het ontvangen van een groot
aantal tikken, het Koersvenster aan een stuk door het sorteren is, om steeds aan te passen aan
de situatie van de meest recente tik.
Via de rubriek Regel leegmaken bij start nieuwe beursdag kunt u aangeven of u wilt dat elke
ochtend om 9 uur de regels leeg gepoetst worden.
Als u alleen maar elke avond de slotkoersen ontvangt, dan zult u dit waarschijnlijk niet willen.
Immers, als u dan om 10 uur 's morgens Vestics start, dan ziet u alleen maar lege regels in het
Koersvenster.
Als u echter de hele dag door koersen inleest van Internet of van een datafeed, dan ligt het weer
wel voor de hand om de regels leeg te maken. Immers, na enkele seconden komen de eerste
koersen binnen en wordt de actuele situatie weergegeven op het scherm. Zo valt het dan ook
meteen op als er voor sommige fondsen geen koersen binnen komen... die regels blijven dan
immers leeg.
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3.9.14.2 Tabje Grid
Het tabje Grid van de Grid Eigenschappen dialoog ziet er ongeveer als volgt uit:

Via de rubriek Regelhoogte kunt u aangeven hoe hoog de regels van de grid worden. Hou
daarbij minimaal 1 of 2 pixels meer aan dan de gekozen tekstgrootte. Dus bij een tekst van 10
pixels zou men kunnen kiezen voor een regelhoogte van 12-16 pixels.
Via de rubriek Hoogte scheidingslijn kunt u aangeven hoe hoog eventuele scheidingslijnen bij
een vaste indeling worden.
Via vinkjes kunt u bepalen of de verticale en horizontale lijnen tussen de cellen in de grid al dan
niet getekend moeten worden.
Via de instellingen Randen kunt u aangeven of de randen van de grid al dan niet zichtbaar
moeten zijn en tevens of deze randen met een 3-dimensionaal effect getekend moeten worden of
niet.
In de rubriek Lettertype kunt u zien welk lettertype momenteel gebruikt wordt voor de grid. Als u
de tekst in het voorbeeldvakje niet kunt lezen dan kan het zijn dat de kleur van de tekst grijs is, en
daardoor niet afsteekt van de achtergrondkleur.
Via de knop Wijzig... kunt u het ingestelde lettertype wijzigen. U kunt daarbij niet alleen het
gebruikte lettertype kiezen, maar ook de grootte en kleur wijzigen en desgewenst kiezen voor vet
weergeven of cursief weergeven.
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3.9.14.3 Tabje Kleuren
Het tabje Kleuren heeft ongeveer de volgende indeling...

U kunt de volgende kleuren instellen
· De kleur die gebruikt wordt voor normale regels
· De kleur die gebruikt wordt voor oneven regels, waardoor een zebra-effect ontstaat en de
horizontale opbouw van de informatie beter tot z'n recht komt.
· De kleur voor oneven kolommen, waardoor een verticaal zebra-effect ontstaat en de verticale
groepering van de informatie benadrukt wordt.
· Achtergrondkleur indien een cel geselekteerd is
· Tekstkleur indien een cel geselecteerd is
· Achtergrondkleur van de vaste cellen in de kopregel
· Tekstkleur van de vaste cellen in de kopregel
· Kleur van scheidingslijnen bij een Koersvenster met vaste indeling.
Achter elke regel zit een knop [...] waarmee de betreffende kleur veranderd kan worden.
De tekstkleur van de niet geselecteerde en niet vaste cellen is de normale tekstkleur zoals deze
ingesteld kan worden bij het lettertype op het tabblad Grid. Bij de keuze van de achtergrondkleur
voor de normale regels, de oneven regels en de oneven kolommen moet rekening gehouden
worden met de tekstkleur die op het tabblad Grid is ingesteld.
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3.9.14.4 Tabje Wijzigingsindikatie
Het tabje Wijzigingsindicatie van de Grid Eigenschappen heeft ongeveer de volgende
indeling...

Wijzigingsindicatie
Als deze instelling NIET is aangevinkt zullen eventuele wijzigingen in het Koersvenster min of
meer ongemerkt worden aangebracht.
Wijzigingsindicatie
Door een vinkje te plaatsen bij de rubriek Wijzigingsindicatie zal, steeds als een rubriek in het
Koersvenster wijzigt, de betreffende rubriek even oplichten in een andere kleur. Via de knop [...]
kan deze kleur kan apart ingesteld worden voor zowel stijgingen als dalingen in de weergegeven
waarde.
Tevens kan men in de rubriek Duur Wijzigingsindicatie instellen hoelang de rubriek in de
afwijkende kleur blijft oplichten.
Via het vinkje Wijzigingsindicatie vervagen kan gezorgd worden dat de wijzigingsindicatie in het
aangegeven aantal opgegeven stappen vervaagt.
Via de rubriek Wijziging alleen oplichten in kolom laatste koers kunt u aangeven dat alleen
koerswijzigingen aangegeven moeten worden. Hiermee voorkomt u dat u steeds de kolom Omzet
groen ziet oplichten. Immers, de waarde in de kolom Omzet wordt alleen maar groter.
In het bovenstaand voorbeeld is als duur van de wijzigingsindicatie 2 seconden ingesteld, maar er
is tevens ingesteld dat de wijzigingsindicatie in 6 stappen moet vervagen. Dat betekent dat de
gewijzigde cel eerst 2 seconden lang in fel rood of groen zal oplichten, vervolgens 2 seconden
lang in een iets vagere kleur, enz. Na 12 seconden is de cel weer helemaal normaal.
Sommige gebruikers hebben de duur van de wijzigingsindicatie extreem hoog ingesteld (bijv.
1000). het gevolg is dat na een neergaande tik de cel rood oplicht, en rood blijft totdat er weer een
opgaande tik ontvangen wordt. De cel is dan altijd hetzij rood, hetzij groen, al naar gelang de
laatste tik omhoog of omlaag was.
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3.9.14.5 Tabje Kolommen
Het tabje Kolommen van de Grid Eigenschappen dialoog ziet er ongeveer als volgt uit...

Door op de knop Koppen terugzetten te drukken worden alle kolomkoppen weer op hun
standaard waarde gezet. Dit heeft uiteraard alleen effect als u de koppen van kolommen eerder
aangepast heeft via de Kolomeigenschappen.
Selecteer gewenste kolommen
Via een vinkje kunt u kiezen uit een groot aantal standaard kolommen die beschikbaar zijn in het
Koersvenster:
· Alias is de korte naam van een fonds zoals deze in Vestics gedefinieerd is
· Fonds is het fondsnummer zoals dat intern in Vestics gehanteerd wordt.
· Naam is de volledige naam van het fonds
· Beurs is de naam van de beurs waar het fonds genoteerd is
· Soort is het soort fonds (Aandeel, Optie, enz)
· Tijd is het tijdstip van de laatst bekende koers. Indien de laatste koers ouder is dan 1 dag,
wordt tevens de datum weergegeven.
· Huidige is de laatst bekende koers waarop gehandeld is
· Laagste is de laagste koers gedurende de dag
· Hoogste is de hoogste koers gedurende de dag
· Open is de eerste koers gedurende de dag (opening)
· Omzet is de omzet van het fonds gedurende de dag
· OpenI is de Open Interest (bij opties en futures)
· Vorige OpenI is de Open Interest aan het eind van de vorige handelsdag
· OpenI Wijziging is de toename/afname van de OpenI vandaag
· Slotkoers is de laatst bekende slotkoers (meestal vorige handelsdag)
· Stijging is de koersstijging van vandaag
· % is de procentuele koersstijging van vandaag
· Verschil is de laatste stijging of daling van de koers (tussen 2 koerstikken)
· Richting geeft een pijltje omhoog of omlaag als een nieuwe koers binnenkomt
· Trend geeft een reeks van pijltjes (max. 100) voor de laatste koerstikken
· Biedprijs geeft de laatst bekende biedprijs
· Biedaantal geeft het aantal stukken dat geboden wordt op de biedprijs
· Laatprijs geeft de laatst bekende laatprijs
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Laataantal geeft het aantal stukken dat aangeboden wordt op de laatprijs
Positie geeft het aantal stukken dat men zelf in portefeuille heeft van dit fonds
Nieuws geeft een indicatie of er nieuws is over het betreffende fonds
Aankoopprijs is de gemiddelde aankoopprijs voor de aandelen die in Positie aangegeven
staan
· Winst is de totale winst op de positie
· Winstpercentage is de procentuele winst op de positie
· Tekst is een vrij te gebruiken tekstkolom
·
·
·
·

Onder aan het lijstje ziet u in bovenstaand voorbeeld nog een kolom met de naam
MovAvgCrossOver. Dit is een voorbeeld van een Indicator kolom.
Indicator kolom...
Door middel van de knop Indicator kolom... kan men Indicatoren of andere speciale kolommen
toevoegen aan een Koersvenster. Het gaat hierbij om Indicatoren, Handelssystemen en
vrije formules.

3.9.15 Kolom Eigenschappen
Via deze dialoog kunnen de eigenschappen van de individuele kolommen in een Koersvenster
worden ingesteld.
De Kolom Eigenschappen dialoog bestaat uit de volgende 4 tabjes die elk apart beschreven
worden:

Overigens is het 4de tabje (Formule) alleen maar bij bepaalde soorten kolommen beschikbaar.
Bij de meeste kolommen zijn alleen maar de eerste 3 tabjes zichtbaar.
Door de individuele tabjes aan te klikken kunnen de instellingen per tabje aangepast worden.

Nadat de diverse instellingen op alle tabjes de juiste waarde hebben, kunnen deze bevestigd
worden via de knop OK onder in het scherm.
Door de knop Toepassen tussentijds te drukken worden alle aanpassingen tot dusver verwerkt.
Eventueel is het effect van de aangebrachte wijzigingen dan meteen zichtbaar in het
Koersvenster. Het drukken van de knop OK houdt in dat alle wijzigingen worden toegepast, zodat
het drukken op Toepassen alleen zinvol is als men daarna nog meer wijzigingen wil aanbrengen.
Met behulp van de knop Annuleren kan de dialoog afgebroken worden zonder dat eventuele
aanpassingen worden verwerkt.
Via de knop Help krijgt u deze omschrijving van de Kolom Eigenschappen dialoog.
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3.9.15.1 Tabje Algemeen
Het tabje Algemeen heeft de volgende indeling:

In de rubriek Inhoud wordt aangegeven welke informatie in de betreffende kolom wordt
weergegeven. De inhoud van een kolom kan niet gewijzigd worden. Het is alleen mogelijk om via
de Grid Eigenschappen dialoog kolommen te verwijderen of toe te voegen. Indien u de inhoud
van deze kolom wilt veranderen, dan dient u dus via Grid Eigenschappen het vinkje van deze
kolom uit te zetten en eventueel een ander vinkje aan te zetten.
In de rubriek Kolomkop ziet u de naam die boven deze kolom weergegeven wordt. Normaal
wordt de standaard naam van een kolom ook gebruikt als kop boven de kolom. Desgewenst kunt
u echter een andere tekst intypen die boven de kolom geplaatst moet worden. Het is NIET
mogelijk de kolomkop aan te passen voor kolommen van Indicatoren of Handelssystemen. In dat
geval moet u de kolom eerst verwijderen, en vervolgens weer toevoegen met de gewenste naam.
Via een klikje in de rubriek Deze kolom niet weergeven is het is mogelijk om de betreffende
kolom helemaal te onderdrukken op het scherm. Op die manier is het mogelijk om bijv. het
scherm te sorteren op een bepaalde kolom zonder dat de betreffende kolom zelf ruimte inneemt
op het scherm.
Via een klikje in de rubriek Waarde cel weergeven zorgt u er voor dat de waarde van de cel
normaal zichtbaar is. Dit is de normale instelling voor alle kolommen.
Via de instelling Volgnummer cel weergeven wordt niet de inhoud van de cel weergegeven,
maar een volgnummer dat begint vanaf 1, en aangeeft op de hoeveelste plaats het betreffende
fonds staat bij sorteren op deze kolom. Dus als deze kolom de rubriek stijging bevat, en de keuze
volgnummer cel weergeven is geactiveerd, dan zullen alle fondsen gesorteerd worden op basis
van de stijging van de koers vandaag, en in deze kolom wordt dan aangegeven welk fonds op de
eerste plaats komt, welke op de 2de plaats, enz.
De keuze Groep cel weergeven is alleen beschikbaar als het groeperen (zie tabje Groeperen)
geactiveerd is. Via deze keuze kan aangegeven worden dat de weergegeven waarde in de cel
niet de inhoud is, maar het groepsnummer (1-5) waarbij dit fonds is ingedeeld.
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Let op: Als het groeperen (zie tabje Groeperen) is geactiveerd, kan via het tabje Acties ook de
weergave van de fondsen worden beïnvloed. In het betreffende geval zal de instelling die
gekozen is op het tabje Acties voorrang hebben boven de hier ingestelde weergave.
3.9.15.2 Tabje Groeperen
Via het mechanisme van groeperen is het mogelijk om alle fondsen in te delen in maximaal 5
verschillende groepen.
Zo zou men een groep kunnen maken van sterke stijgers (stijging > 1%), zwakke stijgers
(stijging >0 en <1%), enz.
Het tabje Groeperen ziet er ongeveer zo uit:

Groeperen toepassen voor deze kolom
Door deze rubriek aan te vinken wordt het mechanisme van groeperen geactiveerd. Als dit vinkje
niet aan is, worden de fondsen niet gegroepeerd en zijn alle functies die te maken hebben met
groeperen gedeactiveerd. Dit geldt met name voor de resterende rubrieken op dit tabblad en alle
rubrieken op het tabblad Acties. De functie groeperen is alleen beschikbaar voor numerieke
kolommen zoals koers, stijging, volume, enz.
Baseer groepering op inhoud van de cel
Door deze keuze aan te klikken zal de inhoud van de cel bepalen in welke groep een fonds wordt
ingedeeld.
Baseer groepering op volgorde cel in de kolom
Door deze keuze aan te vinken zal de volgorde van het fonds in de betreffende kolom bepalend
zijn voor de toegewezen groepering. Bij deze instelling worden dus eerst alle fondsen gesorteerd
op de betreffende kolom en elk fonds krijgt vervolgens een volgnummer toegekend te beginnen
bij 1. Dit volgnummer wordt vervolgens gebruikt om het fonds toe te ordenen aan een bepaalde
groep.
Gebruik standaard groepindeling
Door deze keuze aan te klikken wordt de standaard groepindeling toegepast. Deze standaard
groepindeling is afhankelijk van de huidige kolom, maar veelal is de groepering gebaseerd op <0,
0 en >0.
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Gebruik eigen groepindeling
Bij het gebruik van eigen groepindeling kunt u maximaal 5 groepen maken. Voor elke groep geeft
u aan wat de laagste waarde is die binnen de groep valt, en wat de hoogste waarde is. De
hoogste waarde zelf valt niet meer binnen de groep.
Een voorbeeld:
we willen de fondsen verdelen in 3 groepen, namelijk de stijgers, de ongewijzigde fondsen en de
dalers. We zullen dan bij de kolom Stijging het vinkje aanzetten 'Baseer groepering op inhoud van
de cel' en vervolgens de grenzen voor de 3 groepen aangeven (van -100 tot 0, van 0 tot 0.0001
en van 0.0001 tot 100).
3.9.15.3 Tabje Acties
Als voor een kolom het mechanisme van groeperen is geactiveerd (zie tabje Groeperen ), dan
kan via het tabje Acties ingesteld worden welke acties gekoppeld zijn aan de ingestelde
groepen.
Dit tabje ziet er ongeveer als volgt uit:

Voor elk van de maximaal 5 groepen kunnen de volgende acties geprogrammeerd worden:
Kleur celtekst
Per groep kan de tekst in de betreffende cel in een bepaalde kleur worden weergegeven.
Kleur cel
Per groep kan de achtergrondkleur van de cel worden ingesteld
Kleur regeltekst
Per groep kan de tekstkleur van de hele regel worden ingesteld. Deze toepassing wordt vaak
gebruikt om de gestegen fondsen in een andere kleur (bijv. groen) weer te geven dan de
gedaalde fondsen (bijv. rood).
Regelkleur
Per groep kan de achtergrondkleur van de hele regel worden ingesteld.
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Regel onzichtbaar
Deze instelling is helaas nog niet beschikbaar en moet dus altijd op Nee staan.
Tekst
Als deze rubriek ingevuld is, dan zal ipv de waarde van de cel de ingestelde tekst weergegeven
worden. In bovenstaand voorbeeld zijn de groepen 1 t/m 3 gebruikt bij een handelssysteem, en
als tekst worden hierbij de woorden Short, Neutraal en Long gebruikt.
Signaal
Via de rubriek Signaal kan aangegeven worden welke signaaltekst gegenereerd moet worden op
het moment dat een fonds in de betreffende groep komt te vallen. Door op de rubriek te klikken
verschijnt er een rolmenu, en hierbij heeft men de keuze uit de volgende signaalteksten...

Bij de keuze Vrij signaal kan men zelf de signaaltekst opgeven in de rubriek Signaaltekst.
Door een vinkje te plaatsen in de rubriek Signaal activeren en zenden naar activeert men het
daadwerkelijk verzenden van signalen. Zolang dit vinkje niet aanstaat worden er geen signalen
gegenereerd door deze kolom. Tevens kan men dan selecteren naar welke Locatie de signalen
verzonden worden. Standaard is dat de "Huidige locatie".

3.9.15.4 Tabje Geavanceerd
Het tabje Geavanceerd is alleen aanwezig indien het een kolom betreft van een Indicator,
Handelssysteem of vrije formule.
Het tabje Geavanceerd ziet er ongeveer als volgt uit...
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In de rubriek Interval kunt u aangeven welke interval u wilt gebruiken voor de betreffende
Indicator of Handelssysteem. Standaard staat deze instelling op 1 Dag, waardoor Indicatoren en
Handelssystemen op dagbasis doorgerekend worden.
In de rubriek Voorloopperiode kunt u aangeven hoeveel koersdata geladen moet worden. Zo zal
voor een MA200 minimaal 200 bars aan koersdata geladen moeten worden om geldige waarden
te krijgen.
In principe kan het geen kwaad als de voorloopperiode te groot wordt ingesteld. Dus als u per
fonds andere instellingen gebruikt, dan moet u zorgen dat de voorloopperiode groot genoeg is
voor de instelling die de langste voorloopperiode nodig heeft.
3.9.15.5 Stappenplan Groeperen
Stel u wilt in een eigen Koersvenster de kleuren van de fondsregels laten aangeven of het fonds
vandaag gedaald of gestegen is.
· voeg eventueel een kolom toe met de Stijging of het Stijgingspercentage (%) als deze nog niet
in het Koersvenster staat
· ga op de betreffende kolom staan en klik met de rechter muisknop >> Kolom
eigenschappen
· ga naar het tabje Groeperen
· plaats een vinkje in de rubriek Groeperen toepassen voor deze kolom
· zorg dat er een klikje staat in de rubriek Inhoud van de cel
· plaats een klikje in de rubriek Gebruik standaard groepindeling
· hierdoor krijgen we drie groepen, namelijk 1=negatieve waarde, 2=nul, 3=positieve waarde
· ga naar het tabje Acties
· klik in de cel van Groep 1 achter de rubriek Kleur regeltekst
· kies nu rood als kleur (dalers)
· klik vervolgens in de cel van Groep 3 achter de rubriek Kleur regeltekst
· kies nu groen als kleur (stijgers)
· druk op de knop OK
Had u liever de tekstkleur ongewijzigd gelaten (zwart) en de achtergrondkleur van de regels
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aangepast naar rood of groen, dan had u de rubriek Regelkleur veranderd in rood en groen ipv.
regeltekst. Het is overigens mogelijk om allerlei combinaties van acties in te stellen, dus is het
ook mogelijk om zowel de tekstkleur als de achtergrond kleur voor elke groep in te stellen.
We zullen nog een tweede voorbeeld bespreken: U wilt de indicator RSI toegevoegen in een
Koersvenster, en daarbij wilt u de kolom RSI een kleurcode willen geven, afhankelijk van de
waarde van de RSI...
· kies rechter muisknop >> Grideigenschappen
· selecteer het tabje Kolommen
· druk op de knop Indicator kolom
· nu komt de dialoog voor het invoegen van een Indicator
· selecteer het tabje Indicator (is waarschijnlijk al geselecteerd)
· selecteer de RSI uit het lijstje van beschikbare indicatoren en druk op OK
· nu komt het Instellingenscherm voor de RSI
· vul de gewenste periode is (standaard staat deze op 14 dagen)
· druk weer op OK
· nu bent u terug bij de grideigenschappen en kunt u op OK drukken
· nu moet u even geduld hebben want nu wordt de RSI uitgerekend voor alle fondsen
· ga vervolgens op de RSI kolom staan en klik met de rechter muisknop >> Kolom
eigenschappen
· ga naar het tabje Groeperen
· plaats een vinkje in de rubriek Groeperen toepassen voor deze kolom
· zorg dat er een klikje staat in de rubriek Inhoud van de cel
· plaats een klikje in de rubriek Gebruik eigen groepindeling
· vul bij Groep 1 de waarden Van=0 en Tot=20 in (Oversold)
· vul bij Groep 2 de waarden Van=20 en Tot=80 in (Neutraal)
· vul bij Groep 3 de waarden Van=80 en Tot=100 in (Overbought)
· ga naar het tabje Acties
· klik in de cel van Groep 1 achter de rubriek Kleur cel
· kies nu lichtgroen als kleur (Oversold is positief)
· klik vervolgens in de cel van Groep 3 achter de rubriek Kleur cel
· kies nu lichtrood als kleur (Overbought is negatief)
· druk op de knop OK

3.9.16 Naam koersvenster aanpassen
U kunt de naam van een koersvenster op 3 manieren aanpassen...
1. Via de menukeuze Bestand >> Opslaan als
· zorg dat het betreffende koersvenster geopend is
· kies nu menu Bestand >> Opslaan als
· vul in de rubriek Bestandsnaam de gewenste nieuwe naam in
· druk op de knop Opslaan
· het koersvenster heeft nu de nieuwe naam gekregen
Let wel: het koersvenster blijft onder z'n oude naam ook nog op de harde schijf staan.
2. Als u het Koersvenster onder z'n oude naam meteen wilt verwijderen, dan kan dat ook in een
moeite door...
· zorg dat het betreffende koersvenster geopend is
· kies nu menu Bestand >> Opslaan als
· klik nu met de rechter muisknop op de huidige naam van het Koersvenster
· kies Verwijderen en bevestig met Ja
· vul in de rubriek Bestandsnaam de gewenste nieuwe naam in
· druk op de knop Opslaan
· het koersvenster heeft nu de nieuwe naam gekregen
Nu is het koersvenster alleen nog maar bekend onder z'n nieuwe naam
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3. Het is ook mogelijk om de naam te wijzigen terwijl het koersvenster niet geopend is...
· zorg dat het betreffende koersvenster niet geopend is
· ga naar een willekeurig ander koersvenster
· kies nu menu Bestand >> Open
· klik nu met de rechter muisknop op de naam van het Koersvenster waarvan de naam
aangepast moet worden
· kies Naam wijzigen en verander de naam naar de gewenste nieuwe naam en druk op Enter
· druk op de knop Annuleren
Nu is de naam van het betreffende koersvenster aangepast
Aan u de keuze welke methode uw voorkeur heeft.

3.9.17 Koersvenster kopiëren
U kunt een bestaand koersvenster als volgt kopiëren...
1. Via de menukeuze Bestand >> Opslaan als
· zorg dat het betreffende koersvenster geopend is
· kies nu menu Bestand >> Opslaan als
· vul in de rubriek Bestandsnaam de gewenste nieuwe naam in
· druk op de knop Opslaan
· het actuele koersvenster heeft nu de nieuwe naam gekregen
· kies eventueel menu Bestand >> Openen en selecteer de oude naam om het actuele
koersvenster weer de oude naam te geven
2. Het is ook mogelijk om een koersvenster te kopiëren terwijl het koersvenster niet geopend is...
· zorg dat het betreffende koersvenster niet geopend is
· ga naar een willekeurig ander koersvenster
· kies nu menu Bestand >> Open
· klik nu met de rechter muisknop op de naam van het Koersvenster dat gekopieerd moet
worden
· kies Kopiëren
· klik met de rechter muisknop op een leeg stuk tussen de bestandnamen
· kies Plakken
· er komt nu een bestand met de naam Kopie van xxx waarbij xxx de oorspronkelijke naam van
het koersvenster is
· klik met de rechter muisknop op de naam Kopie van xxx
· kies Naam wijzigen en verander de naam naar de gewenste nieuwe naam en druk op Enter
· druk op de knop Annuleren
Nu is het koersvenster zowel onder z'n oorspronkelijke naam als onder de nieuwe naam
beschikbaar
Aan u de keuze welke methode uw voorkeur heeft.

3.9.18 Koersvenster verwijderen
Om een Koersvenster te verwijderen van een tabblad kunt u gewoon op het sluitkruisje
rechtsboven in het Koersvenster drukken. Er komt dan de vraag of u het zeker weet door op Ja te
drukken wordt het Koersvenster verwijderd van het tabblad.
Hierdoor is het Koersvenster niet helemaal verdwenen, want via de menukeuze Vesticsknop >>
Programma's >> Koersvenster >> Koersvenster openen kunt u het betreffende koersvenster
altijd weer te voorschijn roepen.
Als u een dergelijk Koersvenster definitief van de harde schijf wilt verwijderen, gaat u als volgt te
werk...
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

zorg dat het te verwijderen koersvenster niet geopend is
ga naar een willekeurig ander koersvenster
kies menu Bestand >> Openen
nu komt de Open-dialoog, maar dat is in wezen de Verkenner
klik met de rechter muisknop op het te verwijderen koersvenster
kies Verwijderen
bevestig met Ja dat het bestand verwijderd mag worden
het bestand wordt nu verwijderd
druk nu op Annuleren om de Open-dialoog te sluiten.
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3.9.19 Veelgestelde vragen
Hoe maak ik een Koersvenster van mijn eigen fondsen?
· maak eventueel een nieuw Tabblad via Vesticsknop >> Tabblad >> Nieuw tabblad
· kies Vesticsknop >> Programma's >> Koersvenster >> Nieuw Koersvenster
· selecteer een van de sjablonen, bijv. Vette tekst in rood en groen
· vul een zinvolle naam in, bijv. 'ING Fondsen'
· druk op OK
· nu verschijnt een leeg Koersvenster
· er komt ook een uitleg over hoe u regels kunt toevoegen
· klik de uitleg weg
· start de Fondsverkenner, bijv. via het gele mapje rechts van de Vesticsknop
· zoek via Beurzen >> naam van de beurs >> type fonds de gewenste fondsen op
· sleep de gewenste fondsen vanuit de fondsverkenner naar het Koersvenster
Waarom is er geen menuregel in het Koersvenster?
· de menuregel is normaliter niet zichtbaar
· klik ergens in het Koersvenster om het Koersvenster te activeren
· beweeg met de muis in de richting van de kop van het venster
· als u vlak onder de kop bent springt het menu te voorschijn
· met behulp van de 'punaisse' rechts in de menubalk kunt u de menubalk vastzetten
Kan ik het wegklappen van de menubalken helemaal uitschakelen?
· kies Vesticsknop >> Instellingen >> Algemeen >> Bureaublad
· haal het vinkje weg bij de instelling Verstop de menuregel bij alle programma's
· let op: hierdoor komt de menubalk ook bij de grafieken te voorschijn
Hoe kan ik het volume in een koersvenster weergeven?
· kies rechter muisknop >> Grideigenschappen
· selecteer het tabje Kolommen
· plaats een vinkje bij Omzet
Hoe verander ik de volgorde van de kolommen?
· klik met de linker muisknop op de kop van de te verplaatsen kolom
· houdt de linker muisknop ingedrukt (sleep)
· verschuif de muis nu naar de nieuwe locatie
· laat de linker muisknop los
· nu wordt de gesleepte kolom op de nieuwe plaats ingevoegd
Hoe kan ik de kolombreedte veranderen?
· beweeg met de muis naar de kop van de kolom
· beweeg de muis naar rechts naar de scheidingslijn met de volgende kolom
· de cursor verandert nu van een pijltje naar een verticale streep
· klik nu met de linker muisknop en houdt deze ingedruk (slepen)
· beweeg de muis naar links of rechts om de kolom smaller of breder te maken
· laat de linker muisknop los als de breedte goed is
Wat betekent het uitroepteken achter de fondsnaam?
· de smalle kolom achter de fondsnaam is de nieuws-aanduiding
· in deze kolom verschijnt een uitroepteken als er nieuws is over dit fonds
· door op het uitroepteken te dubbelklikken wordt het nieuwsbericht geopend
Hoe kan ik een scheidingslijn aanbrengen in het koersvenster?
· kies de menukeuze Bewerken >> Scheidingslijn
· nu komt de scheidingslijn onderaan in het scherm
· klik met de linker muisknop op het lege vakje helemaal links van de regel
· hou de linker muisknop ingedrukt (slepen) en beweeg de muis omhoog
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· laat de linker muisknop los zodra de scheidingslijn op de gewenste plek staat
Waarom is de menukeuze Scheidingslijn grijs?
· Scheidingslijnen kunnen alleen toegepast worden bij een vaste indeling
Hoe activeer ik een vaste indeling?
· kies rechter muisknop >> Grideigenschappen
· selecteer bij Sorteren de optie Vaste indeling
· druk op OK
Hoe sorteer ik op een bepaalde kolom?
· door op de kop van de kolom te klikken met de linker muisknop
Hoe verander ik de sorteervolgorde van een kolom?
· door een tweede keer te klikken wordt de sorteervolgorde omgekeerd
Waarom werkt het sorteren bij mij niet?
· waarschijnlijk stata uw Koersvenster ingesteld op Vaste indeling
· kies rechter muisknop >> Grideigenschappen
· selecteer bij Sorteren de optie Handmatig
· druk op OK
Kan het koersvenster ook automatisch sorteren?
· kies rechter muisknop >> Grideigenschappen
· selecteer bij Sorteren de optie Regels sorteren bij elke wijziging
· of (om systeem belasting te verminderen) kies Elke .. seconden sorteren
· druk op OK

3.10

Het Grafiekvenster
Via de grafiekcomponent van Vestics is het mogelijk om grafieken weer te geven op het scherm.
Een eenvoudige grafiek ziet er ongeveer als volgt uit...

In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op de diverse eigenschappen van grafieken en hoe
u als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het
venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over de grafieken in logische volgorde doorbladeren.
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3.10.1 Werken met grafieken
Het grafiekvenster is veruit het meest complexe concept binnen Vestics vanwege de
verschillende manieren waarop de grafiekvensters georganiseerd kunnen worden. In dit beknopte
overzicht vindt u een samenvatting van de verschillende aspecten...
Nieuw Grafiekvenster maken
Een Grafiekvenster is een apart programma dat op verschillende manieren gestart kan worden...
1. via Vestics knop >> Programma's >> Grafiek >> Grafiek openen
2. vanuit veel programma's via rechter muisknop >> Grafiek
In beide gevallen krijgt u een lijst van de beschikbare grafieksjablonen en kunt u het gewenste
sjabloon selecteren.
Sjablonen
Elk Grafiekvenster is in eerste instantie altijd gebaseerd op een van de standaard meegeleverde
sjablonen, namelijk Weekgrafiek, Daggrafiek, Intradaggrafiek en Dagverloop. Het is mogelijk om
een eigen grafiekindeling als een Nieuw Sjabloon op te slaan, waarna deze toegevoegd wordt
aan het lijstje van beschikbare grafieksoorten. Op die manier is een veelgebruikte indeling altijd
meteen bij de hand.
Wisselen van indeling
U kunt op elk moment van grafiekindeling wisselen door linksboven op de menubalk in de
combobox een ander grafiektype te selecteren. In deze combobox zijn wederom alle sjablonen te
vinden. U kunt dus op eenvoudige wijze van de Daggrafiek wisselen naar de Weekgrafiek of de
Intradaggrafiek.
Fonds in grafiek
Als een nieuw Venster gemaakt wordt vanuit de rechter muisknop dan wordt automatisch het
geselecteerde fonds geladen in de grafiek. U krijgt dan bijv. de Daggrafiek van Akzo. Als het
grafiekvenster gemaakt wordt vanuit de Vestics knop dan is er geen geselecteerd fonds en wordt
het fonds getoond dat in het sjabloon was toen dat sjabloon aangemaakt werd.
Fonds wisselen in grafiek
Er zijn verschillende manieren om het fonds in een grafiek aan te passen...
1. door Drag&Drop vanuit een ander venster
2. door via menu Grafiek >> Eigenschappen een ander fonds te kiezen
3. door met behulp van de rechter muisknop de Fondsverkenner te starten en via Drag&Drop
het gewenste fonds in de grafiek te slepen
Het aanpassen van de grafiekindeling
Alle aanpassingen in de grafiekindeling, bijv. de achtergrondkleur of het type grafiek van
lijngrafiek naar candle stick, enz. zijn in eerste instantie specifiek voor het fonds dat op dat
moment geladen is. Dus als u bij de Daggrafiek van Akzo de kleur verandert en een 200-daagse
MA toevoegt, dan wordt deze aanpassing automatisch bewaard bij het fonds Akzo. De Daggrafiek
van alle andere fondsen worden dus niet beïnvloed door deze aanpassingen.
Opslaan nieuwe indeling
Via de menukeuze Bestand >> Opslaan Als krijgt u de mogelijkheid om een aangepaste indeling
van bijvoorbeeld de Daggrafiek op 3 verschillende manieren te bewaren...
1. Sjabloon bijwerken. Dan wordt deze nieuwe indeling vanaf nu door alle fondsen gebruikt. U
heeft dus als het ware het sjabloon aangepast.
2. Als vrije grafiek. Een dergelijke vrije grafiek staat helemaal los van de sjablonen. We komen
later op terug.
3. Als nieuw sjabloon. Hierdoor maakt u een nieuw sjabloon dat in de toekomst in het lijstje
van beschikbare Grafieksoorten wordt toegevoegd en door alle fondsen gebruikt kan worden.
Werken met meerdere fondsen
Via de menukeuze Grafiek >> Lijst Selecteren kunt u een lijst van fondsen koppelen aan een
grafiek. Via de knoppen voor uit & achteruit kunt u in die lijst bladeren en via de Combobox in de
menubalk kunt u een bepaald fonds uit de lijst selecteren. Er is ook een functie om automatisch
te bladeren met een zelf ingestelde interval.
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Verschillende indelingen tijdens bladeren
Als u gaat bladeren binnen de Daggrafiek dan kan het zijn dat één fonds ineens een hele andere
indeling heeft dan alle andere fondsen. Dat komt dan doordat u ooit de indeling van de
Daggrafiek bij dat fonds heeft aangepast. Zoals eerder uitgelegd wordt een aangepaste indeling
in principe opgeslagen bij het fonds. Alleen als u de wijziging opslaat als sjabloon geldt de
aangepaste indeling voor alle fondsen.
Via de menukeuze Grafiek >> Terugzetten naar Sjabloon kunt u de eigen indeling van een
fonds letterlijk weggooien waarna ook dat fonds weer gewoon de indeling van het sjabloon
gebruikt. Wilt u de eigen indeling van het fonds niet weggooien dan kunt u deze eerst opslaan
onder een andere naam als vrije grafiek.
Vrije grafieken
Het is niet praktisch om van elke willekeurige grafiekindeling een sjabloon te maken want als de
lijst van beschikbare grafieksoorten langer wordt dan 10 of 15 dan begint het omslachtig te
worden. Alle grafieken die u niet in de lijst van sjablonen wilt toevoegen kunt u opslaan als vrije
grafiek onder een door u zelf te kiezen naam. Deze vrije grafieken zijn later weer in te lezen door
middel van de menukeuze Open Venster in plaats van Nieuw venster.
Verder kunt u met de vrije grafieken alles doen wat u met de standaard grafieken kunt doen. U
kunt er dus andere fondsen in slepen, bladeren door een fondslijst, enz.
Praktische toepassingen
Als u gebruik wilt maken van zowel standaard daggrafieken (op basis van indicatoren) en
daggrafieken die per fonds verschillend zijn (bijv. met trendlijnen) dan zou u uit kunnen gaan van
2 sjablonen. Het eerste sjabloon (Daggrafiek) geeft u de kleur en indeling zoals u die bij alle
fondsen wilt gaan gebruiken. Verder maakt u een tweede sjabloon (bijv. Dagtrend genaamd)
waarin u de basis indeling vastlegt voor de trendgrafiek van elk fonds. Voor uw trendanalyses
maakt u dan gebruik van de Dagtrend grafiek en steeds als u nu bij een fonds een trendlijn tekent
of aanpast zal deze wijziging steeds bij het fonds vastgelegd worden. Bladert u door de gewone
Daggrafiek dan heeft elk fonds dezelfde indeling. Bladert u door de Dagtrend grafieken dan heeft
elk fonds dezelfde basis indeling (kleur e.d.) maar bij elk fonds zijn de eigen trendlijnen
ingetekend.
De weg kwijt?
In de kop van het grafiekvenster staat altijd de naam van het fonds, gevolgd door de naam van de
grafiek en vervolgens de aanduiding (sjabloon), (fondsgrafiek) of (vrije grafiek).
Indeling per ongeluk aangepast
Het kan zijn dat u bij het oproepen van een grafiek ziet dat de indeling aangepast is terwijl u
eigenlijk liever de standaard indeling wilt hebben. U kunt dan de menukeuze Grafiek >>
Terugzetten naar sjabloon gebruiken om de standaard indeling weer te krijgen. Het kan ook zijn
dat u een oudere indeling van die fondsgrafiek terug wilt halen. Dat kan via de menukeuze
Bestand >> Vorige Versie. U krijgt dan een lijst van alle oudere versies van de grafiek op datum
gesorteerd.
Achterliggende gedachte bij deze (complexe) opzet was...
· De lijst van beschikbare sjablonen en de mogelijkheid om per fonds toch een afwijkende
indeling te hebben komt overeen met de grafiekfunctie van andere beleggingsprogramma's,
zoals WallStreet, met dien verstande dat het lijstje van beschikbare grafieksoorten bij Vestics
door u zelf uitgebreid kan worden.
· De mogelijkheid om een ongelimiteerd aantal vrije grafieken te maken komt overeen met het
gedrag van andere TA-programma's zoals Trader, TradeStation, SuperCharts, MetaStock, enz.
Wij hebben getracht de gebruikersvriendelijkheid van de ene methode te combineren met de
flexibiliteit van de andere aanpak.
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3.10.2 Het starten van een grafiek
U kunt op verschillende manieren een grafiek van bijv. KLM op uw scherm toveren.
De meest algemene manier is via Vesticsknop >> Programma's >> Grafiek. U krijgt dan een lijst
van de beschikbare grafieksjablonen...

·
·
·
·
·
·

selecteer het gewenste soort grafiek
druk op de knop met de 3 puntjes
er komt dan een lijst van alle beschikbare fondsen waar u uit kunt kiezen
door de beginletters van een fonds in te tikken wordt u op die plek gepositioneerd
druk op OK als u het juiste fonds heeft geselecteerd
u bent dan terug in bovenstaand scherm en kunt via OK de grafiek maken

Een andere eenvoudige manier begint bij de naam van een fonds.
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Dat kan zijn in een Koersvenster (zoals in bovenstaand voorbeeld), of in Portefeuillebeheer, maar
u kunt de naam van het fonds ook opzoeken in de Fondsverkenner.
Als u eenmaal ergens de naam heeft van het fonds waarvan u een grafiek wilt, dan klikt u met de
rechter muisknop op de naam. Er komt dan een contextmenu met daarin de menukeuze Grafiek.
Door deze te selecteren krijgt u een submenu met alle sjablonen en op die manier kiest u welke
grafiek u van het actuele fonds wilt maken.
Deze manier werkt ook vanuit een grafiek. Dus als u een intradaggrafiek heeft van KLM en u wilt
bijv. een Daggrafiek van KLM er naast starten, dan kiest u midden in de Intradaggrafiek rechter
muisknop >> Grafiek >> Daggrafiek.

3.10.3 Grafieksjablonen
Vestics wordt initiëel uitgeleverd met een beperkte set sjablonen, nl. Daggrafiek, Weekgrafiek,
Intradaggrafiek en Dagverloop.
Via de menukeuze Bestand >> Opslaan als >> Nieuw sjabloon kunt u vervolgens zelf elke
grafiekindeling opslaan als een nieuw sjabloon om het vervolgens te gebruiken voor het maken
van andere grafieken.
U kunt de bestaande sjablonen qua indeling, kleurstelling, e.d. naar eigen behoefte aanpassen. U
doet dat door een grafiek te maken op basis van dat sjabloon, en deze grafiek vervolgens aan te
passen. Als de grafiek helemaal naar wens is kunt u de wijzigingen opslaan in het sjablooon via
de menukeuze Bestand >> Opslaan als >> Sjabloon bijwerken.
Voor het beheren van grafiek-sjablonen maakt u gebruik van de functie Sjabloonbeheer. U kunt
deze functie activeren via de menukeuze Bestand >> Sjabloonbeheer.
3.10.3.1 Dagverloop sjabloon
Met het Dagverloop sjabloon kunt u een tik-voor-tik grafiek maken van de huige beursdag.
Als u Vestics 's nachts aan laat staan springen alle Dagverloopgrafieken 'sochtends bij het
openen van de beurs op 'leeg' en beginnen ze de tikken weer te geven van de nieuwe beursdag.
Hoewel het mogelijk is om indicatoren te tekenen in een Dagverloop, is dat niet gebruikelijk.
Sommige indicatoren, zoals de DMI en de ADX, die gebaseerd zijn op bars bestaande uit een
opningskoers, hoogste, laagste en slotkoers, kunnen niet eens uitgerekend worden in een
Dagverloopgrafiek.
In een Dagverloopgrafiek heeft elke 'bar' slechts 1 tick, en de duur van een bar is ongedefinieerd.
Immers, bij de grote AEX fondsen komen er vaak meerdere koerstikken per minuut, en duurt elke
'bar' dus slechts enkele seconden, terwijl bij de meeste beleggingsfondsen er slechts enkele
malen per dag een nieuwe tik binnenkomt, en dus duurt in dat geval een bar soms uren.
Dagverloopgrafieken hebben een aantal unieke eigenschappen...
· u ziet elke tik
· u ziet elke meteen (er wordt niet gewacht tot het einde van een interval)
· het is mogelijk om foutieve koerstikken te verwijderen
3.10.3.2 Het Intradag sjabloon
Met het Intradagsjabloon kunt u een Intradaggrafiek. Uietraard moet u dan wel in het bezit zijn
van intradag koersdata. Deze wordt standaard niet meegeleverd met Vestics, maar kan wel op
eenvoudige manier gratis ingelezen worden van Internet of Teletekst, of uiteraard van een
betaalde datafeed.
Standaard (c.q. oorspronkelijk) staat de Intradaggrafiek ingesteld voor een interval van 15
minuten. Het is mogelijk om het aantal minuten aan te passen van een Intradaggrafiek, bijv. naar
5 minuten of 60 minuten, maar het is niet mogelijk om de interval te veranderen naar dagen of
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weken. Dat zal logisch zijn, want dan is het geen Intradaggrafiek meer.
Standaard staat het Intradagsjabloon ingesteld voor 500 bars, hetgeen bij een interval van 15
minuten neer komt op ca. 15 dagen bij een openingstijd van de beurs van 9:00 tot 17:30 (34
kwartier cq bars per dag).
Als u liever een andere interval (bijv. 5 minuten) wilt hebben voor de Intradaggrafieken, dan heeft
u twee keuzes... u kunt het bestaande Intradag sjabloon aanpassen, of u kunt een nieuw sjabloon
er bij maken. We geven voor beide alternatieven een kort stappenplan.
Stappenplan bestaand Intradagsjabloon aanpassen naar 5 minuten
· maak een Intradaggrafiek van een willekeurig fonds
· dubbelklik in de grafiek om deze te maximaliseren (dan komen de menu's te voorschijn)
· kies menu Grafiek >> Eigenschappen of rechter muisknop >> Grafiekeigenschappen
· verander de instelling Interval van 15 min. naar 5 min.
· druk op de knop OK
· kies menu Bestand >> Opslaan als >> Sjabloon bijwerken
· sluit de grafiek
Stappenplan nieuw sjabloon maken voor 5 minutengrafiek
· maak een Intradaggrafiek van een willekeurig fonds
· dubbelklik in de grafiek om deze te maximaliseren (dan komen de menu's te voorschijn)
· kies menu Grafiek >> Eigenschappen of rechter muisknop >> Grafiekeigenschappen
· verander de instelling Interval van 15 min. naar 5 min.
· druk op de knop OK
· kies menu Bestand >> Opslaan als >> Nieuw sjabloon
· vul de gewentse naam in, bijv. 5 Minuten grafiek
· druk op de knop Opslaan
· sluit de grafiek

3.10.3.3 Het Daggrafiek sjabloon
Het standaard sjabloon voor de Daggrafiek levert een hele simpele daggrafiek op met een
koerslijn en een EMA.
Het ligt erg voor de hand om het sjabloon voor de Daggrafiek aan te passen naar uw eigen
behoefte. Zo kunt u er allerlei indicatoren in opnemen, u kunt de koerslijn vervangen door een
barchart of candlestick chart. Sommige gebruikers hebben liever een zwarte achtergrond of een
andere kleur, en ook dat kan aangepast worden in het sjabloon.
Stappenplan aanpassen Daggrafiek sjabloon
· maak een Daggrafiek van een willekeurig fonds
· dubbelklik in de grafiek om deze te maximaliseren (dan komen de menu's te voorschijn)
Eventueel de achtergrondkleur veranderen
· kies menu Grafiek >> Eigenschappen of rechter muisknop >> Grafiekeigenschappen
· ga naar het tabje Achtergrond en verander eventueel de achtergrondkleur
· druk op Toepassen om het effect te beoordelen
· verander eventueel de kleur en druk weer op Toepassen totdat alles naar wens is
· druk op OK om de Grafiekeigenschappen dialoog te sluiten
Eventueel de EMA verwijderen
· kies rechter muisknop >> Indicator verwijderen >> EMA
Eventueel koerslijn omschakelen naar candlesticks
· kies rechter muisknop >> Indicator aanpassen >> DATA1
· selecteer het tabje Plots
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· verander Plottype van Lijn naar Candles
· druk op OK
Eventueel Volume toevoegen
· kies rechter muisknop >> Indicator toevoegen
· nu komt de Invoegen indicator dialoog
· selecteer het tabje Indicator (is waarschijnlijk al geselecteerd)
· selecteer de 'indicator' Volume en druk op OK
· nu komt de Instellingen dialoog
· de naam Volume is waarschijnlijk akkoord en verdere instellingen zijn er niet
· dus kunt u op OK drukken om de naam te accepteren
Eventueel Indicator invoegen
· kies rechter muisknop >> Indicator toevoegen
· nu komt de Invoegen indicator dialoog
· selecteer het tabje Indicator (is waarschijnlijk al geselecteerd)
· selecteer de indicator die u wilt invoegen, bijv. de RSI en druk op OK
· nu komt de Instellingen dialoog
· de naam RSI is al ingevuld, maar u mag deze desgewenst aanpassen
· controleer de resterende instellingen en pas deze eventueel aan
· druk op OK als alle instellingen akkoord zijn
· herhaal dit om voor andere indicatoren naar wens
Klaar, aangepast sjabloon bijwerken
· kies menu Bestand >> Opslaan als >> Sjabloon bijwerken
· sluit de grafiek
3.10.3.4 Het Weekgrafiek sjabloon
De weekgrafiek wijkt eigenlijk weinig af van de andere sjablonen die we toit dusverre hebben
besproken.
Ook het sjabloon voor de weekgrafiek kunt u naar eigen wens aanpassen. Voor de details en de
stappenplannen verwijzen we naar het sjabloon voor de Daggrafiek.

3.10.4 De menubalk
De menubalk van een grafiek is normaliter NIET zichtbaar op het scherm.
Om ruimte te besparen wordt de menubalk pas zichtbaar gemaakt als u met de cursor beweegt
naar de plek waar zich de menubalk normaal bevindt, namelijk boven in het scherm direct onder
de blauwe vensterkop. Zodra u in de buurt van de vensterkop komt met de cursor zal de
menubalk te voorschijn springen en kunt u uw keuze maken.

Via het icoontje van de punaisse rechtsboven in het grafiekvenster is het mogelijk om de
menubalk uitgeklapt te houden. Door opnieuw op het icoontje te klikken wordt de menubalk weer
losgemaakt en kan dus weer wegklappen...
Als een grafiekvenster gemaximaliseerd is, dan wordt automatisch de menubalk uitgeklapt; wordt
het venster weer terug gezet naar de normale grootte, dan klapt de menubalk weer weg. Het is
daarom verstandig om een grafiekvenster altijd te maximaliseren als u met de grafiek aan de slag
wilt gaa, bijvoorbeeld om trendlijnen te tekenen of om indicatoren toe te voegen. Dat
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maximaliseren gaat het eenvoudigst door op de blauwe kopregel van het venster te
dubbelklikken. Als u daarna opnieuw dubbelklikt op de kopregel dan krijgt het venster weer de
normale grootte.
Via het tabje Bureaublad van het Instellingenscherm is het mogelijk om aan te geven dat het
hoofdmenu permanent zichtbaar moet blijven.
Het hoofdmenu van het Grafiekvenster ziet er als volgt uit...

De menubalk geeft ruimte aan de volgende informatie
· Menukeuzes. Deze worden per menukeuze gedetailleerd besproken
· Tabjes die bepalen welke gegevens getoond worden
· Sjabloon en fondsnaam
· Snelkiestoetsen voor veelgebruikte functies
Alle onderdelen van de menubalk bevinden zich op een verplaatsbaar schuifraampje. Zie de
beschrijving van de snelkiestoetsen voor verdere uitleg over de opbouw van de menubalk en hoe
u deze kunt veranderen of terugzetten.
Tabjes
Rechts naast het menu vindt u twee of meer tabjes die toegang geven tot extra informatie.
Normaal is het tabje Grafiek geselecteerd, en ziet u dus de grafiek. Door echter een ander tabjes
te selecteren kunt u de koersgegevens als getallen zien en, indien er een tradingsysteem
gekoppeld is aan de huidige grafiek, zijn ook tabjes beschikbaar voor de details over alle trades
die het systeem heeft uitgevoerd.
Sjabloon en Fondsnaam
Onder het hoofdmenu bevinden zich twee selectie velden waar gekozen kan worden uit het soort
grafiek (via de sjablonen) en het weer te geven fonds. Op die manier kan snel gewisseld worden
van een daggrafiek naar een weekgrafiek, of van de grafiek van Philips naar de grafiek van Akzo.
De weergegeven fondsen zijn de fondsen van de huidige fondslijst.
Snelkiestoetsen
Tenslotte zijn er naast het hoofdmenu nog een aantal sneltoetsen die gebruikt kunnen worden in
plaats van de gewone menukeuzes. Door met de cursor boven een dergelijke toets te gaan
springt vanzelf een uitleg tevoorschijn van de functie van de betreffende toets. U kunt zelf bepalen
welke sneltoetsen op de menubalk geplaatst worden.

3.10.4.1 Tabjes in grafiekvenster
In de menubalk, meestal rechts van de menukeuzes, vindt u twee of meer tabjes die toegang
geven tot extra informatie.

Normaal is het tabje Grafiek geselecteerd, en ziet u dus de grafiek.
Door een van de andere tabjes te selecteren kunt u andere informatie oproepen...
via het tabje Grafiek ziet u dus de normale grafiek
via het tabje Dataserie kunt u de getallen zien die de grafiek weergeeft
via het tabje Samenvatting ziet u de gegevens die door bepaalde rapportage modules geprint
worden
via het tabje Transacties krijgt u een overzicht van alle transacties
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via het tabje Optimaliseren kunt u de instellingen van een handelssysteem optimaliseren
De tabjes Grafiek en Dataserie zijn altijd aanwezig. De andere tabjes worden alleen maar
getoond als dat zinvol is.
3.10.4.2 Snelkiestoetsen
In de menubalk van de grafiek vindt u tal van snelkiestoetsen, waarmee veel gebruikte functies
kunnen worden opgeroepen.

Deze snelkiestoetsen zijn gegroepeerd in logische groepjes, die elk op een afzonderlijk
schuifbalkje zitten.
Door met de rechter muisknop te klikken in de menubalk krijgt u een contextmenu. Door vinkjes
te plaatsen bij bepaalde groepen worden de betreffende toetsen wel of niet weergegeven.
Via rechter muisknop >> Configureren kunt u zelf nieuwe groepjes maken.
In de Configuratie dialoog kunt u via de knop Alles Terugzetten de hele menubalk weer
terugzetten naar de standaard indeling.
3.10.4.3 Het Bestand menu
Het Bestand menu kan opgeroepen worden vanaf het hoofdmenu, en bevat de volgende
keuzes...

Via de menukeuze Open sjabloon krijgt u een lijst van beschikbare sjablonen (zoals Daggrafiek,
enz). Mocht er voor het huidige fonds een speciale Fondsgrafiek zijn voor dit sjabloon, dan wordt
de Fondsgrafiek geopend met de overeenkomstige naam. Anders wordt het sjabloon geopend.
Via de menukeuze Vrije Grafiek Openen kunt u een van de vrije grafieken openen.
Via de menukeuze Opslaan wordt de huidige grafiek opgeslagen op schijf. In de kop van de
grafiek kunt u zien of dat gebrurd in de vorm van een sjabloon, fondsgrafiek of vrije grafiek.
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Via de menukeuze Opslaan als krijgt u een submenu met de volgende mogelijkheiden...
· Fondsgrafiek (alleen beschikbaar bij sjabloon of Fondsgrafiek) zorgt er voor dat de huidige
indeling van de grafiek wordt opgeslagen als Fondsgrafiek voor dit fonds
· Sjabloon (alleen beschikbaar bij sjabloon of Fondsgrafiek) zorgt er voor dat het sjabloon
aangepast wordt naar de huidige indeling. Vanaf nu zullen dus de grafieken van alle fondsen
die van dit sjabloon gebruik maken er uitzien als de huidige grafiekindeling. Alle fondsen die
een eigen Fondsgrafiek hebben blijven ongewijzigd.
· Vrije Grafiek zorgt er voor dat de huidige indeling opgeslagen wordt als een vrije grafiek.
· Nieuw Sjabloon zorgt er voor dat de huidige indeling wordt opgeslagen als een nieuw
sjabloon. Dit nieuwe sjabloon kan vanaf nu door alle fondsen gebruikt worden, o.a. via de
rechter muisknop.
Via de menukeuze Grafiek Afsluiten wordt de huidige grafiek gesloten. Mocht u de indeling van
de grafiek gewijzigd hebben, dan wordt de gewijzigde versie van de grafiek automatisch
teruggeschreven naar de harde schijf. Als u dus de volgende keer deze grafiek weer oproept ziet
hij er exact zo uit (qua indeling) als bij het afsluiten. Mocht u een oudere indeling prefereren, dan
kunt u deze terughalen met de eerder beschreven menukeuze Voorgaande Versie.
De menukeuze Voorgaande Versie geeft een lijst van alle beveiligingskopieën van de huidige
grafiek en stelt u in staat om een oude versie van de grafiek terug te halen. Als u een oude versie
selecteert wordt automatisch eerst een beveiligingskopie gemaakt van de huidige indeling. Op die
manier kunt u dus een eventueel per ongeluk veranderde grafiekindeling weer terugzetten.
Met de menukeuze Printer Instellen kunt u de printer instellen.
Met de menukeuze Grafiek Afdrukken wordt de Grafiek afgedrukt op de ingestelde printer.
Met de menukeuze Opslaan als Bitmap wordt de Grafiek als een Bitmap bestand opgeslagen op
de harde schijf voor verdere verwerking met andere programma's of dergelijke. Als u de grafiek
electronisch wilt doorsturen naar iemand anders (bijv. via e-mail) dan is het beter om het bestand
eerst te converteren naar een compact formaat, zoals GIF of JPG. Dit kan op eenvoudige wijze
met tekenprogramma's zoals Paint.
Via de menukeuze Sjabloonbeheer krijgt u toegang tot het beheren van de sjablonen.
De menukeuze Afsluiten wordt gebruikt om het programma af te sluiten. Mocht u de indeling van
de grafiek gewijzigd hebben, dan wordt de gewijzigde versie van de grafiek automatisch
teruggeschreven naar de harde schijf. Als u dus de volgende keer deze grafiek weer oproept ziet
hij er exact zo uit (qua indeling) als bij het afsluiten. Mocht u een oudere indeling prefereren, dan
kunt u deze terughalen met de eerder beschreven menukeuze Voorgaande Versie.
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3.10.4.4 Het Beeld menu
Het Beeld menu kan opgeroepen worden vanaf het hoofdmenu en bevat de volgende keuzes...

De eerste 3 menukeuzes zijn alleen beschikbaar als het gebruik van VestiCode geactiveerd is
· via de menukeuze Grafiek modus wordt de grafiek normaal weergegeven.
· via de menukeuze Designer wordt de ontwikkelomgeving voor VestiCode geactiveerd
· via de menukeuze Debugger wordt de foutopsporing voor VestiCode geactiveerd
Meer over deze speciale toepassing van de grafiek leest u in het hoofdstuk Beeldmodus in de grafiek
De volgende 2 menukeuzes zijn uitsluitend beschikbaar in Dagverloop grafieken
· via de menukeuze Tikken verwijderen kunt u foutieve tikken verwijderen
· via de menukeuze Selecteer datafeed kunt u alleen tikken van één bepaalde datafeed
weergeven
Deze twee onderwerpen worden apart besproken in het hoofdstuk Tikken verwijderen.
Via de menukeuze Statusinformatie wordt een statusbalk zichtbaar onder in de grafiek, waarin de
belangrijkste gegevens over de status van de grafiek weergegeven worden. Deze statusbalk is
met name bedoeld voor grafieken waarin een handelssysteem is opgenomen.
3.10.4.4.1 Beeld-modus in de grafiek

Het grafiekprogramma van Vestics is tevens het ontwikkelprograma waarmee u eigen indicatoren
kunt ontwikkelen en testen.
Om deze functie te kunnen gebruiken moet wel eerst eenmalig het gebruik van VestiCode
geactiveerd worden. Dat gaat als volgt...
· kies Vesticsknop >> Instellingen >> Algemeen >> Bureaublad
· plaats een vinkje bij de rubriek Gebruik van VestiCode activeren
· druk op de knop OK
· kies Vesticsknop >> Tabblad >> Huidig tabblad >> Tabblad verversen
Nu worden alle grafieken op dit tabblad opnieuw opgebouwd en is het Beeld-menu uitgebreid met
de menukeuzes voor de beeld-modus.
Het uitgebreide Beel-menu ziet er als volgt uit...
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De eerste 3 keuzes betreffen de weergave-modus van het Grafiekprogramma. Daarvoor kan
geschakeld worden tussen 3 verschillende weergave modi...
Via de menukeuze Grafiek komt u in de normale grafiek modus, waarbij het hele venster
beschikbaar is voor de grafiek. We hebben zelfs het hoofdmenu en de knoppenbalk weg geklapt
zodat er zoveel mogelijk ruimte overblijft voor de informatie waar het allemaal om draait... de
grafiek.
In de Designer modus verandert de scherm-indeling volledig, en ligt de nadruk meer op
VestiCode functies en de daarin gebruikte informatie, dan op de grafiek. De grafiek blijft een
belangrijk onderdeel van het programma, maar neemt nog slechts een kwart of minder van het
scherm in beslag. Voor een volledige beschrijving van de Designer verwijzen we naar het aparte
hoofdstuk over de Designer.
Van de Designer modus naar de Debugger modus is het nu nog maar een klein stapje. In de
Debugger modus wordt nog meer informatie gegeven over de inhoud van de VestiCode functies.
Deze modus is met name bedoeld om fouten op te sporen. Voor een volledige beschrijving van
de Debugger modus van de Designer verwijzen we naar het hoofdstuk over de Designer.
Via de menukeuze of de daaraan gekoppelde functietoetsen is het mogelijk om tussen
bovenstaande 3 modi heen en weer te springen.
3.10.4.5 Het Grafiek menu
Het Grafiek menu kan worden opgeroepen vanaf het hoofdmenu en bevat de functies die te
maken hebben met de samenstelling van de grafiek.
Het Grafiek menu bevat de volgende keuzes...
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In het Grafiek menu zijn de volgende keuzes beschikbaar...
Vorige Fonds
Hiermee kunt u achteruit bladeren in de lijst van fondsen indien deze grafiek gekoppeld is aan
een fondslijst.
Volgende Fonds
Hiermee kunt u voor uit bladeren in de lijst van fondsen indien deze grafiek gekoppeld is aan een
fondslijst.
Eigenschappen...
Via deze menukeuze kunt u de Grafiek Eigenschappen dialoog oproepen, waar u alle instellingen
van de grafiek kunt bekijken en eventueel veranderen.
Invoegen
Via deze menukeuze kunt u het submenu Invoegen oproepen voor het invoegen van nieuwe
indicatoren e.d. in de grafiek.
Indicator aanpassen
Via deze menukeuze kan de instelling van een indicator of andere sectie in de grafiek aangepast
worden. Dus als u een 50 daagse MA in de grafiek heeft, en u wilt deze veranderen in een 40daagse MA, dan kan dat via deze menukeuze. Behalve de instellingen kunt u ook de weergave
aanpssen. Dus als u een grafiek van lijngrafiek naar Candlesticks wilt veranderen, dan gaat dat
ook via deze menukeuze.
Indicator verwijderen
Via deze menukeuze kunt u een Indicator, Tekenobject, Handelssysteem of ander soort sectie
verwijderen uit de grafiek.
Cursor
Via deze menukeuze kunt u kiezen uit 2 verschillende cursors...
· bij een Lijn cursor krijgt u een verticale lijn die verschoven kan worden
· bij Focusmarkering is er alleen maar een focuspunt voor zoomen
De instellingen voor cursor worden in het volgende hoofdstuk gedetailleerder beschreven
Lijst Selecteren
Geeft een overzicht van alle bekende Fondslijsten waaruit gekozen kan worden. De gekozen
Fondslijst wordt vervolgens aan de grafiek gekoppeld voor bladeren e.d.
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Fonds Selecteren
Geeft een overzicht van alle fondsen in de huidige Fondslijst waaruit gekozen kan worden. Het
gekozen fonds wordt vervolgens weergegeven in de grafiek. Als dit een fondsgrafiek of een
sjabloon is, kan de indeling voor het gekozen fonds afwijken van die van het vorige fonds.
Lijst Doorbladeren
Via deze menukeuze kan de Blader-functie gestart en gestopt worden.
Koppelen aan Koersvenster
Via deze menukeuze kunt u deze grafiek koppelen aan een Koersvenster op hetzelfde Tabblad.
Steeds als er dan in het Koersvenster op een bepaald fonds geklikt wordt, wordt de grafiek
automatisch overgeschakeld naar hetzelfde fonds. Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen
we naar het hoofdstuk over Grafieken aansturen in de beschrijving van het Koersvenster.
Terugzetten naar sjabloon
Via deze menukeuze kan een Fondsgrafiek terug gezet worden naar het standaard sjabloon. De
specifieke indeling voor het betreffende fonds wordt als het ware weggegooid waardoor het fonds
weer gebruik maakt van het standaard sjabloon.
Verversen
Zorgt er voor dat de grafiek opnieuw getekend wordt. Hierbij worden de koersen opnieuw
opgehaald en worden eventuele indicatoren ook opnieuw berekend voordat ze getekend worden.
Het Grafiek menu sluit zich automatisch als u een keuze maakt, buiten het menu klikt of op de
Esc-toets drukt.
3.10.4.5.1 Het Invoegen menu

Het Invoegen menu kan opgeroepen worden via de keuze Grafiek op het hoofdmenu en bevat
keuzes die te maken hebben met het uitbreiden van de grafiek met extra indicatoren e.d.
Het Invoegen menu ziet er als volgt uit:

Het Invoegen menu bevat de volgende keuzes...
Nieuw...
Via deze keuze wordt de Toevoegen Indicator dialoog opgeroepen. Vervolgens kunt u via de
diverse tabbladen in de dialoog de gewenste functie toevoegen aan de grafiek.
De Toevoegen Indicator dialoog bestaat uit een aantal tabbladen, en elk van die tabbladen kan
ook in één keer geselecteerd worden door een van de specifieke menu-keuzes te kiezen...
· Kies Indicator om een nieuwe indicator toe te voegen aan de grafiek. Dit kan elk soort van
indicator zijn. Bij Vestics worden standaard enkele tientallen indicatoren meegeleverd.
· Kies Marker om een speciale Marker-indicator toe te voegen. Een Marker-indicator is een
indicator die zich beperkt tot het markeren van bepaalde punten in de koersdata.
· Kies Color Bar om een ColorBar-indicator toe te voegen. Een ColorBar-indicator beperkt zich
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tot het kleuren van bepaalde dagen in de koersdata.
· Kies System om een System (handelssysteem) toe te voegen aan de grafiek. Een System
genereert automatisch aan- en verkoopsignalen.
· Kies Instrument om een Instrument-functie toe te voegen aan de grafiek. Een Instrumentfunctie wordt gebruikt in combinatie met een System om de juiste aan- en verkoopprijs te
berekenen.
· Kies Money Management om een Money Management component toe te voegen aan de
grafiek. Een Money Management component bepaalt per aan- en verkoopsignaal hoeveel geld
in die transactie zal worden belegd.
· Kies Report om een Report component toe te voegen aan de grafiek. Een Report component
geeft een overzicht van het tradingresultaat.
Teken object
Via de keuze Teken Object wordt het submenu van de tekenobjecten opgeroepen. Hier kan men
trendlijnen en dergelijke activeren.
Het Invoegen menu sluit zich automatisch als u een keuze maakt, buiten het menu klikt of op de
Esc-toets drukt.
3.10.4.5.2 Automatisch Bladeren

Indien aan een grafiek een Fondslijst gekoppeld is, dan kunt u gebruik maken van de functie
Automatisch Bladeren om met een vaste interval (bijv. 5 seconden) steeds het volgende fonds uit
de Fondslijst te selecteren.
Via de menukeuze Grafiek >> Lijst Doorbladeren krijgt u toegang tot een submenu met de
volgende keuzes...

· Start wordt gebruikt om het bladeren te starten
· Stop wordt gebruikt om het bladeren te stoppen
· Doorbladeren kan aan- of uitgevinkt worden. Indien de functie Doorbladeren is geactiveerd
(het vinkje is dan zichtbaar) zal bij het bereiken van het einde van de fondslijst automatisch
weer gestart worden bij het begin.
· Interval kan gebruikt worden om het tempo van het bladeren te veranderen. Achter het woordje
Interval staat tussen haakjes aangegeven wat de ingestelde waarde is.
3.10.4.5.3 Het Teken Object menu

Het Teken Object menu kan opgeroepen worden via de menukeuze Grafiek op het hoofdmenu
en bevat functies die te maken hebben met het tekenen van trendlijnen e.d.
Het Teken Object menu ziet er als volgt uit...

© 2001 Vestico BV

Vestics Referenties Algemeen

184

In het Teken Object menu kunt u kiezen uit de vele Tekenfuncties van Vestics.
3.10.4.6 Het Portefeuille menu
Het Portefeuille menu geeft toegang tot een aantal menukeuzes die betrekking hebben op de
transacties die het handelssysteem in de grafiek heeft gedaan.
Deze keuzes zijn alleen beschikbaar en zinvol als u op het tabje Transacties van de grafiek bent.
Het Portefeuille menu ziet er als volgt uit...

De volgende keuzes zijn beschikbaar...
· door de menukeuze Portefeuille opslaan als... kunt u de transacties opslaan in een 'echte'
poretefuille die u kunt bewaren en verder analyseren
· via de menukeuze Portefeuille exporteren... worden alle transacties geëxporteerd naar een
tekstbestand
· via de menukeuze Deze gegevens afdrukken worden de gegegevens die op dat moment op het
scherm staan (één van de tabjes van het portefeuillebeheer) afgedrukt.
· via de menukeuze Geen centen worden alle bedragen afgerond op hele euro's
· via de menukeuze Vette tekst worden alle bedragen in vette tekst weergegeven
· via de menukeuze Groeperen op fonds worden de transacties per fonds gegroepeerd
In de beschrijving van het Portefeuillebeheer vindt u een gedetailleerdere omschrijving van deze
menukeuzes.
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3.10.4.7 Het Help menu
Via de menukeuze Help op het hoofdmenu krijgt u toegang tot de volgende menukeuzes...

Via de menukeuze Help over vestics komt u in de Vestics Help documentatie op het hoofdstuk
over het Grafiekvenster. Via de inhoudsopgave of via de Index kunt u vervolgens alle andere
onderwerpen bereiken.
Via de menukeuze Help over Analyse komt u in een ander helpbestand dat geheel gewijd is aan
Fundamentele en Technische Analyse (in voorbereiding).
Via de menukeuze Help over VestiCode komt u in een ander helpbestand dat geheel gewijd is
aan de programmeertaal VestiCode.
Via de menukeuze Info krijgt u versie-informatie over het programma.

3.10.5 Het Context menu
Via de rechter muisknop is in de grafiek altijd een context menu beschikbaar met de volgende
keuzes...

De menukeuzes Vorig Fonds, Volgend Fonds, Grafiek Eigenschappen, Indicator Toevoegen
(=Invoegen), Indicator aanpassen en Indicator verwijderen hebben exact dezelfde functie als
de overeenkomstige keuzes in het Grafiek menu.
De rest van het contextmenu is gelijk aan het algemene contextmenu dat door alle Vestics
programma's gebruikt wordt.

3.10.6 De Statusinformatie
Via de menukeuze Beeld >> Statusinformatie kunt in elke grafiek de Statusinformatie de
voorschijn roepen.
Dit is een grijze balk aan de onderkant van de grafiek, die er ongeveer als volgt uit ziet...
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Vrijwel alle informatie in de statusbalk heeft betrekking op de positie van handelssystemen. Het is
dan meestal ook vooral zinvol om de Statusinformatie zichtbaar te maken in een grafiek waar een
handelssysteem in is opgenomen.
De Statusinformatie bevat de volgende rubrieken...
Eerst komt de huidige Positie, in bovenstaand voorbeeld 559 Short. Het aantal wordt bepaald
door de keuze die ingesteld is bij Money management.
Vervolgens komt de Entry datum en tijd. Bij een Daggrafiek of Weekgrafiek wordt alleen een
datum weergegeven, terwijl bij een Intradaggrafiek ook de tijd wordt aangegeven. De
omschrijving Aankoop moet bij een short-positie uiteraard als Verkoop geïnterpreteerd worden.
De derde rubriek geeft aan wat de Winst is in de huidige positie. Deze is inclusief de
aankoopkosten, maar exclusief de verkoopkosten.
De knop Tekstberichten zijn Uit geeft aan dat in deze grafiek geen Alert-commando's worden
doorgegeven. Door op de knop te drukken verandert de tekst in Tekstberichten zijn Aan en
vanaf dat moment worden Alert-commando's wel doorgegeven als een signaal.
De knop Koopsignalen zijn Uit geeft aan dat in deze grafiek geen Buy en Sell-commando's
worden doorgegeven. Door op de knop te drukken verandert de tekst in Koopsignalen zijn Aan
en vanaf dat moment worden Buy en Sell-commando's wel doorgegeven als een signaal.
De aanduiding Geen nieuws geeft aan dat er geen nieuwsberichten zijn ontvangen over het
fonds dat in de grafiek wordt weergegeven. Zodra er een nieuwsbericht ontvangen wordt
verandert de tekst in Nieuws ! en door daarop te klikken kan de Nieuwslezer gestart worden.
Deze rubriek is dus min of meer vergelijkbaar met de uitroeptekens in het Koersvenster.
Door opnieuw de menukeuze Beeld >> Statusinformatie te maken kunt u de aanwezige
statusinformatie weer verwijderen van de grafiek.

3.10.7 Werken met een fondslijst
Via de Fondsverkenner is het mogelijk om fondsen te groeperen in zogenaamde Fondslijsten. U
bepaalt zelf welke fondsen u in een Fondslijst opneemt.
Via de menukeuze Grafiek >> Lijst Selecteren krijgt u een overzicht van alle beschikbare
Fondslijsten en door een daarvan te selecteren wordt deze aan de grafiek gekoppeld.
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Vervolgens kunt u met behulp van de knoppen met de pijltjes door de fondsen in de Fondslijst
heen bladeren.

Let op: afhankelijk van het soort grafiek dat u momenteel geopend heeft is het bladergedrag
verschillend. Welk soort grafiek u momenteel geopend heeft staat tussen haakjes achter de
grafieknaam in de kopregel van het Grafiekvenster.
Indien u momenteel een Vrije Grafiek geopend heeft dan volgt elk fonds de indeling van de
grafiek. Dus als de Grafiek bestaat uit een koersgrafiek plus 2 indicatoren, dan ziet u voor elk
fonds de koersgrafiek en de 2 indicatoren.
Indien u momenteel een Sjabloon of een daarvan afgeleide Fondsgrafiek geopend heeft, dan
wordt voor elk fonds de grafiek getoond met de overeenkomstige naam (bijv. Daggrafiek).
Fondsen die geen eigen indeling hebben voor de betreffende grafiek gebruiken gewoon het
sjabloon en zien er dus allemaal gelijk uit. Als een bepaald fonds echter een eigen grafiek heeft
met dezelfde naam als het sjabloon, dan wordt voor dat betreffende fonds de eigen grafiek
getoond.

3.10.8 Het gedrag van de cursor
Via de menukeuze Grafiek >> Cursor kunt u kiezen uit twee verschillende cursors...

Bij een Lijn cursor wordt de huidige positie gemarkeerd als een vertikale streep
Bij een Focusmarkering is de huidige positie altijd de laatste bar, tenzij men met de muis gaat
slepen over de grafiek
Daarnaast kan nog een derde soort cursorgedrag worden geselecteerd via de menukeuze Beeld
>> Tikken verwijderen. In dat geval wordt de huidige positie weergegeven door een bolletje dat
over de grafiek loopt en aangeeft welke tikken verwijderd kunnen worden.
We zullen alle drie de verschillende cursorgedragingen nu gaan bespreken.
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3.10.8.1 De Lijncursor
Via de menukeuze Grafiek >> Cursor >> Lijn cursor kunt u er voor kiezen om de cursor als een
vertikale lijn in de grafiek te tonen.

De vertikale lijn geeft aan waar de cursor is, en dat is tevens de positie waarvan alle gegevens
zijn af te lezen in de legenda. In bovenstaand voorbeeld staat de cursor dus op de bar van 4
november 1999 en de bijbehorende koersen worden weergegeven.
Door met de muis op een andere lokatie in het scherm te klikken kunt u de cursor over het
scherm verplaatsen.
Met de pijltjestoetsen van het toetsenbord kunt u ook de cursor verplaatsen, maar dan bent u
eigenlijk horizontaal aan het scrollen.
De lijncursor zal altijd op een bar staan, nooit tussen 2 bars. Als er een aantal bars ontbreken
door gaten in de koersdata, dan springt de lijncursor altijd over het gat heen om op de volgende
beschikbare bar te gaan staan.
Wilt u liever geen vertikale streep in uw grafiek, of wilt u liever altijd de gegevens van de laatste
bar in de legenda zien, dan moet u kiezen voor de Focusmarkering in plaats van de Lijncursor.
3.10.8.2 De Focusmarkering
Via de menukeuze Grafiek >> Cursor >> Focusmarkering kunt u er voor kiezen om zonder
cursor te werken en alleen maar een subtiele markering aan te brengen waar de focus voor het
zoomen momenteel staat.
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De focuspositie is gemarkeerd door twee kleine driehoekjes boven en onder in het scherm.
De focuspositie zal altijd op een bar staan, nooit tussen 2 bars. Als er een aantal bars ontbreken
door gaten in de koersdata, dan springt de focuspositie altijd over het gat heen om op de
volgende beschikbare bar te gaan staan.
De legenda geeft daarbij altijd de gegevens weer van de laatste bar in de grafiek, ook als deze
door inzoomen niet zichtbaar is in het scherm. Steeds als er (bijv. bij Intradaggrafieken) een bar
bijkomt wordt de legenda automatisch aangepast.
Als u de gegevens van een andere bar wilt weergeven in de legenda, dan moet u met de muis
over de grafiek slepen. Er komt dan een haarkruiscursor en tevens wordt in de legenda de
informatie weergegeven van de bar waar de haarkruiscursor zich dan bevindt. Laat u de linker
muisknop weer los dan verdwijnt de haarkruiscursor en geeft de legenda weer automatisch de
toestand weer van de laatste bar in de grafiek.
Wilt u in de legenda de koersinformatie van een bepaalde bar vasthouden, dan moet u
overschakelen op de Lijncursor.

3.10.8.3 De Kruishaarcursor
Als u met de linker muisknop ingedrukt over een grafiek beweegt, verschijnt er automatisch een
verticale en een horizontale haarlijn, waardoor voor elk punt op de grafiek op een eenvoudige
manier de X- en Y-as kunnen worden afgelezen.
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Door middel van een geel hint-blokje wordt op de Y-as aangegeven wat de koers is op het
kruispunt van de twee haarlijnen, terwijl op de X-as de bijbehorende datum wordt getoond.
Zodra u de linker muisknop loslaat verdwijnen automatisch de haarlijnen.
Deze gele blokjes worden normaal buiten het venster getekend (zoals bovenstaande datum
onder de X-as), maar als het de X-as of de Y-as tegen de rand van het beeldscherm staat, dan
wordt het gele blokje op de X- of Y-as zelf geprojecteerd. In bovenstaand voorbeeld stond het
venster tegen de linker beeldschermkant, waardoor het gele blokje met de koers over de Y-as
heen getekend is.
3.10.8.4 Koerstikken verwijderen
Via de menukeuze Beeld >> Tikken verwijderen verandert u de grafiek van passieve weergave
naar een hulpprogramma waarmee u tikken kunt verwijderen of veranderen.
Omdat deze functie op individuele koerstikken werkt, is deze alleen beschikbaar in een
Dagverloop grafiek.
Als u in een Dagverloop grafiek overschalkeld naar koerstikken verwijderen, dan verandert de
cursor in een klein bolletje.

Het bolletje geeft aan waar de cursor is, en dat is tevens de koerstik waarvan de gegevens zijn af
te lezen in de legenda. In bovenstaand voorbeeld staat de cursor dus op de koerstik van 10:20:08
en koers was toen 337.31
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Door met de muis op een andere lokatie in het scherm te klikken kunt u de cursor over het
scherm verplaatsen.
Met de pijltjestoetsen van het toetsenbord kunt u ook de cursor verplaatsen. Als u daarbij de
pijltjestoets ingedrukt houdt zal het bolletje blijven bewegen in de aangegeven richting.
Deze functie is met name bedoeld om foutieve koerstikken te localiseren en te verwijderen of te
corrigeren.

In bovenstaand voorbeeld zijn er duidelijk 4 foutieve koerstikken binnengekomen.
Deze kunnen als volgt verwijderd worden...
· door de cursor (het bolletje) precies op de foutieve koerstik te positioneren kan deze met
behulp van de Delete toets op het toetsenbord verwijderd worden.
· als er een aaneengesloten blokje van foutieve koerstikken is binnengekomen, dan kunt u de
Delete toets ingedrukt houden en worden alle tikken één voor één weggepoetst. U moet dan
wel op tijd de toets loslaten want anders worden ook goede koerstikken weggepoetst
· mocht het toch gebeuren dat u per ongeluk een verkeerde koerstik verwijderd, dan kunt u deze
met de Esc toets weer terug halen. Het terughalen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het
verwijderen. Dus de laatst verwijderde koerstik komt als eerste weer te voorschijn, alsof u de
'film' terugspoelt.
Mocht u een koerstik niet willen verwijderen maar liver willen corrigeren, dan kan dat ook. U
positioneerd de bolletjes cursor dan op de koerstik die u wilt wijzigen en drukt vervolgens op de
Insert toets van het toetsenbord. Er verschijnt dan een klein wijzigingsschermpje met de huidige
waarde.

Nadat u de gewenste nieuwe waarde heeft ingevoerd drukt u op OK en de koerstik wordt
automatisch aangepast.
Er is nog een eenvoudigere manier om een cluster foutieve tikken in één keer te verwijderen. Klikt
u linksboven de foutieve koerstikken en sleept de cursor vervolgens naar rechtsonder. Er
verschijnt dan een vierkant rond de foutieve tikken.
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Door nu op de Delete toets te drukken worden alle koerstikken binnen het kader verwijderd, of
dat er nu 1 of 100 zijn. De correctie koerstikken, die tussen de foutieve koerstikken zitten maar
niet binnen het kader vallen, worden hierdoor NIET verwijderd.
Mocht u het verwijderen of aanpassen van de koerstikken achteraf betreuren, dan kunt u op elk
moment de Esc toets indrukken en ingedrukt houden totdat de grafiek weer helemaal in de oude
staat is.
Nadat alle foutieve koerstikken verwijderd zijn kiest u opnieuw menu Beeld >> Tikken
verwijderen om weer terug te schakelen naar de normale grafiekmodus.
De foutieve koerstikken worden nu definitief verwijderd uit het tikbestand en zijn dus ook niet
meer zichtbaar in de andere grafieken van hetzelfde fonds. Mochten de andere grafieken niet
automatisch hersteld zijn, dan moet u even de betreffende grafiek verversen door er op te klikken
en vervolgens op F5 te drukken.

3.10.9 In- en uitzoomen in de grafiek
Door op een willekeurige plek in een grafiek te klikken, worden er boven en onder in het scherm 2
kleine markeringen gemaakt om aan te geven dat dit punt momenteel de focus is voor het
zoomen en scrollen.

De zoom-markeringen zijn op bovenstaand scherm recht boven en onder de plek waar de cursor
geklikt is, en hebben de vorm van kleine bruine driehoekjes.
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Als eenmaal de focus voor het zoomen gedefinieerd is, kan op die bepaalde plek ingezoomd
worden. Dit inzoomen kan op verschillende manieren...
· via de pijltjes-knoppen op het toetsenbord (pijltje omhoog is inzoomen, pijltje omlaag
uitzoomen)
· als u in het bezit bent van een scroll-muis, dan kunt u het draaiwieltje gebruiken om in en uit te
zoomen (van u af draaien is inzoomen, naar u toe draaien is uitzoomen).
· Door op de Home knop te drukken wordt in één klap maximaal ingezoomd
· Door op de End knop te drukken wordt in één klap maximaal uitgezoomd
Indien de zoomfocus niet in het midden van het venster staat, maar bijvoorbeeld een stuk naar
rechts, dan zal bij het inzoomen eerst het linker gedeelte van het scherm langzaam wegvallen.
Pas als de focus in het midden staat vallen bij verdergaand zoomen zowel links als rechts dagen
af.

Naarmate u verder inzoomt, zal de grafiek op een steeds kleinere tijdsperiode geconcentreerd
worden. De schaalverdeling van de X-as past zich daar op aan door steeds gedetailleerder de
datum en/of tijd weer te geven. In beide bovenstaande voorbeelden is dat nog steeds in
maanden, maar in onderstaand voorbeeld is inmiddels dusver ingezoomd dat de datum volledig
wordt weergegeven...
Wat tevens opvalt is dat bij verder inzoomen automatisch de lijndikte toeneemt.

3.10.10 Horizontaal scrollen in de grafiek
Als u ingezoomd bent op een bepaalde periode dan is het mogelijk om het scherm zijwaarts naar
links of rechts te bewegen. Deze horizontale beweging heet scrollen, en we hebben daar geen
goede nederlandse vertaling voor.
Het scrollen gebeurt met de pijltjes toetsen. Linker pijl voor scrollen naar links, rechter pijl voor
scrollen naar rechts.
Bij het scrollen speelt wederom het focus-punt een belangrijke rol.
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Als het focuspunt niet in het midden van het venster staat, zal in eerste instantie het focuspunt
bewegen en niet de grafiek. Pas als het focuspunt in het midden van het scherm staat, begint de
grafiek horizontaal te scrollen...

3.10.11 Het gebruik van Subgrafieken
Door middel van Subgrafieken is het mogelijk om een Grafiekvenster op te delen in een aantal
subgrafieken die elk hun eigen schaalverdeling hebben.

3.10.12 Het selecteren van een plot
Door met de muis op de lijn van een plot te klikken zal de betreffende plot geselecteerd worden.

Zodra een plot geselecteerd is, wordt deze dik getekend.
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In sommige situaties is het ietsje moeilijker om een plot te selecteren...
a) Als 2 plots dicht bij elkaar liggen, dan kan het zijn dat steeds de verkeerde plot geselecteerd
wordt. U zou dan kunnen klikken op een andere plek waar de 2 plots verder uit elkaar liggen,
zodat wel de juiste plot geselecteerd wordt. Een andere mogelijkheid is om in te zoomen, waar
door de plots verder van elkaar af komen te liggen, en op die manier de juiste plot geselecteerd
kan worden.
b) Bij Histogrammen moet geklikt worden op het uiteinde van de staafjes. Bij een histogram lopen
de lijnen verticaal van de indicatorwaarde tot het 0-punt. Bij het bepalen of een plot geklikt is,
wordt gekeken naar de indicatorwaarde, en niet naar lijn die van de plot naar het 0-punt loopt.
c) Bij koersstaafjes is niet het hele staafje klikbaar, maar uitsluitend de slotkoers. Dat speelt geen
rol als de grafiek ver is uitgezoomd, maar zodra u inzoomt moet u daar wel op letten.
Overigens is het zo dat men voor de functies niet persé een plot moet selecteren. Als geen plot
geselecteerd dan komt er meestal een lijst van alle beschikbare plots waaruit men dan de
gewenste plot kan selecteren.

3.10.13 Verplaatsen plot
Het is mogelijk om een plot (een grafieklijn) te verplaatsen van de ene subgrafiek naar de andere.
Dat gaat als volgt...
· selecteer de te verplaatsen grafieklijn door er op te klikken
· sleep de grafieklijn naar de gewenste subgrafiek
Een alternatieve manier om plots te verplaatsen van de ene subgrafiek naar de andere is via de
Grafiekeigenschappen dialoog.

3.10.14 Tekenfuncties
In de Vesticsgrafieken zijn een groot aantal tekenfuncties beschikbaar.
Deze tekenfuncties kunnen op twee manieren in een grafiek worden ingevoegd...
· via de menukeuze Grafiek >> Invoegen >> Tekenobject >> ...
· via het kleine pijltje omlaag op de snelkiestoets van de tekenobjecten

In beide gevallen verschijnt een keuzemenu met een lijst van alle beschikbare tekenobjecten...
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In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we deze functie in detail bespreken. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.

3.10.14.1 Uitleg toepassing tekenfuncties
We zullen bij elke tekenfunctie proberen een korte uitleg te geven van de mogelijke toepassingen
van de betreffende tekenfunctie in het kader van de Technische Analyse.
Het is uiteraard niet de bedoeling van deze uitleg een volledige cursus TA te maken, en voor
meer details over de toepassingen verwijzen wij dan ook naar het Internet, waar u via de diverse
zoekmachines heel veel informatie over TA kunt vinden.
tip: ga naar een zoekmachine, bijv. www.google.nl, en vul als zoekwoord trendlijn in. U vindt
dan tal van Nederlandstalige websites waar het begrip trendlijn wordt uitgelegd. Vervolgens vindt
u op de betreffende website vaak ook uitleg van allerlei andere tekenfuncties, zoals retracements
e.d. Heeft u eenmaal een goede uitleg gevonden, sla de betreffende website dan op bij uw
favorieten.
3.10.14.2 De snelkiestoets voor tekenfuncties
In de menubalk van het grafiekvenster zit een snelkiestoets waarmee de tekenfuncties kunnen
worden ingevoegd in de grafiek.
Deze toets ziet er ongeveer als volgt uit...

De snelkiestoets voor de tekenfuncties bestaat uit 3 onderdelen...
· een knop om in één keer het laatst geselecteerde tekenobject nogmaals in te voegen. Op die
manier is het op eenvoudige manier mogelijk om bijv. 4 trendlijnen achter elkaar in te voegen.
Het plaatje op deze knop wisselt, al naar gelang de laatste tekenfunctie die geselecteerd is.
· een knop met een klein zwart pijltje omlaag, waarmee het menu van alle beschikbare
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tekenfuncties wordt opengeklapt. Uit dit menu kan dan de gewenste tekenfunctie geselecteerd
worden en de geselecteerde tekenfunctie komt dan automatisch op de knop voor het laatst
geselecteerde tekenobject te staan.
· een knop met een magneet die symbool staat voor het plakken van de tekenobjecten tegen de
koers van het aandeel. Als de magneet zichtbaar is (zoals in bovenstaand plaatje), dan zal een
trendlijn (of ander tekenobject) automatisch tegen de koers aan gaan liggen als u bij het
trekken van de trendlijn in de buurt van de koers komt. Door op deze knop te drukken komt er
een kruis door de magneet om aan te geven dat de functie niet actief is. Drukt u opnieuw op de
knop dan wordt het kruis verwijderd en is de plakfunctie weer actief.
In de praktijk zult u bijv. eenmalig de trendlijn selecteren (via het zwarte pijltje), en dan een
trendlijn trekken. Vervolgens zult u voor elke volgende trendlijn alleen maar op de linker knop
(met de trendlijn) drukken om steeds weer een nieuwe trendlijn te kunnen tekenen. Pas als u een
andere tekenfunctie nodig heeft zult u deze opnieuw moeten selecteren via het zwarte pijltje.
3.10.14.3 Instellingen van tekenfuncties
Alle tekenfuncties hebben een aantal instellingen, zoals de lijndikte, lijnkleur, lijntype, enz.
U kunt deze instellingen aanpassen door op een van de lijnen van het tekenobject te
dubbelklikken.
Doet u dat bijv. bij een trendlijn, dan verschijnt onderstaand instellingescherm voor trendlijnen...

De instellingeschermen lijken allemaal veel op elkaar, en dat komt uiteraard omdat de
verschillende tekenobjecten intern gedeeltelijk van gezamenlijke logica gebruikmaken.
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3.10.14.3.1 Instellingen Algemeen

Het tabje Algemeen is beschikbaar bij alle Tekenobjecten...

Het tabje Algemeen bevat de volgende gegevens...
(sommige rubrieken zijn niet beschikbaar bij bepaalde Tekenobjecten)
Beginpunt
Op deze regel zijn de begindatum, tijd en waarde aangegeven. Deze velden worden automatisch
ingevuld tijdens het tekenen van de trendlijn aan de hand van het punt waar de muis het eerst
geklikt wordt. Hoewel het mogelijk is deze gegevens met de hand te wijzigen, is het hoogst
ongebruikelijk om dat te doen.
Eindpunt
Op deze regel zijn de einddatum, tijd en waarde aangegeven. Deze velden worden automatisch
ingevuld tijdens het tekenen van de trendlijn aan de hand van het punt waar de muis losgelaten
wordt. Hoewel het mogelijk is deze gegevens met de hand te wijzigen, is het hoogst
ongebruikelijk om dat te doen.
Kleur
Dit veld bevat de kleur van de trendlijn. Door in het gekleurde vierkant te klikken verschijnt de
kleurendialoog waarmee een andere kleur ingesteld kan worden. Let op: Bij objecten die uit
meerdere lijnen bestaan zijn de kleuren van de andere lijnen vaak los instelbaar via extra tabjes
op het instellingenschermpje.
Lijndikte
In dit veld wordt aangegeven hoe dik de trendlijn getekend wordt. Gebruikelijk is een lijndikte van
1 pixel, maar het is mogelijk om de lijn dikker te tekenen door de waarde 2, 3 of 4 in te geven.
Wordt een waarde boven de 4 ingegeven, dan wordt de waarde automatisch teruggezet naar 4.
Als de lijndikte groter dan 1 is, dan wordt het automatisch een doorgetrokken lijn. Maw. Het is niet
mogelijk om bijv. een stippellijn te gebruiken in combinatie met lijndikte 2,3 of 4.
Lijntype
In deze rubriek kan gekozen worden uit een aantal beschikbare lijntypes.
Als de Lijndikte groter dan 1 is, dan is deze rubriek grijs en wordt de trendlijn automatisch
getekend als een doorgetrokken lijn. Maw. Het is niet mogelijk om bijv. een stippellijn te gebruiken
in combinatie met lijndikte 2,3 of 4.
De volgende lijntypes zijn beschikbaar in combinatie met Lijndikte 1...
· doorgetrokken lijn
· streepjes
· puntjes
· streep-punt-streep-streep
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· streep-punt-punt-streep-punt-punt
Links doortrekken
Als in deze rubriek een vinkje geplaatst wordt, dan wordt de trendlijn aan de linkerkant (naar het
verleden) doorgetrokken over de hele breedte van de grafiek.
Rechts doortrekken
Als in deze rubriek een vinkje geplaatst wordt, dan wordt de trendlijn aan de rechterkant (naar de
toekomst) doorgetrokken over de hele breedte van de grafiek.
Bij sommige tekenfuncties, zoals Ellips, Rechthoek en Driehoek, is de indeling van de onderste
helft van het Instellingenscherm anders. In plaats van de rubrieken Links doortrekken en
Rechts doortrekken, ziet het scherm er dan als volgt uit...

Vulkleur
Dit is de kleur waarmee het tekenobject (bijv. Ellips) gevuld wordt.
Transparant
Door hier een vinkje te plaatsen is de onderliggende grafiek zichtbaar binnen het tekenobject. Als
het vinkje ontbreekt, dan is het tekenobject niet transparant en wordt dus een deel van de grafiek
afgedekt door het tekenobject.
Via de knop Annuleren kunt u nog niet toegepaste wijzigingen negeren. Het Instellingenscherm
wordt dan automatisch gesloten.
Via de knop Toepassen kunt u het effect van de wijzigingen tot dusver zichtbaar maken in de
grafiek.
Als alle instellingen zijn aangepast kunt u deze met de knop OK bevestigen. Het
Instellingenscherm wordt dan automatisch gesloten.
3.10.14.3.2 Instellingen Uitbraak

Op het tabje Uitbraak van de Instellingen vindt u de volgende instellingen...
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Markeer uitbraken
Door deze rubriek aan te vinken geeft u aan dat u een markering wilt zien op alle punten waar de
koers door de lijn heen gaat. Als een tekenobject uit meerdere lijnen bestaat, dan worden de
doorbraken van alle lijnen gemarkeerd.
Omhoog
Achter deze rubriek staat een vakje met daarin het teken dat gebruikt wordt voor het markeren
van doorbraken omhoog door de lijn. Het betreffende teken wordt recht onder het punt getekend
waar de doorbraak omhoog plaats heeft gevonden.
Door op het vierkante vlak achter Omhoog te klikken komt een dialoog waarmee u het
markeringsteken kunt aanpassen.
Omlaag
Achter deze rubriek staat een vakje met daarin het teken dat gebruikt wordt voor het markeren
van doorbraken omlaag door de lijn. Het betreffende teken wordt recht boven het punt getekend
waar de doorbraak omlaag plaats heeft gevonden.
Door op het vierkante vlak achter Omlaag te klikken komt een dialoog waarmee u het
markeringsteken kunt aanpassen.
Genereer signaal
Door deze rubriek aan te vinken geeft u aan dat u een signaal wilt genereren als de koers door de
lijn heen gaat. Als een tekenobject uit meerdere lijnen bestaat, dan worden de doorbraken van
alle lijnen gesignaleerd.
Alle uitbraken
In deze rubriek kunt u aangeven voor welke uitbraak een signaal wordt gegenereerd. Daarbij
heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden...
· Alle uitbraken: elke keer als de koers door de lijn heen gaat wordt een signaal gegenereerd.
Als de koers dus langere tijd rond een punt blijft fluctueren, dan kan het zijn dat de ene tik
boven de lijn is, de volgende eronder, en de daarop volgende weer er boven. Steeds wordt dan
een signaal gegenereerd.
· Eerste in de bar: Alleen de eerste uitbraak binnen een bar wordt gesignaleerd. Alle volgende
uitbraken binnen dezelfde bar worden niet meer gesignaleerd. Het is dus onduidelijk wat de
toestand aan het einde van de bar is, aangezien het mogelijk is dat de koers in eerste instantie
is uitgebroken en later weer teruggezakt is.
· Alleen bij einde bar (Slotkoers): Uitbraken worden pas gesignaleerd als de slotkoers van de
huidige bar nekend is. Alleen als op basis van deze slotkoers (ten opzichte van de vorige
slotkoers) een uitbraak heeft plaatsgevonden, zal een signaal gegenereerd worden.
Alle signalen worden altijd verzonden naar de Huidige lokatie.
Via de knop Annuleren kunt u nog niet toegepaste wijzigingen negeren. Het Instellingenscherm
wordt dan automatisch gesloten.
Via de knop Toepassen kunt u het effect van de wijzigingen tot dusver zichtbaar maken in de
grafiek.
Als alle instellingen zijn aangepast kunt u deze met de knop OK bevestigen. Het
Instellingenscherm wordt dan automatisch gesloten.
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3.10.14.3.3 Selecteren Uitbraakmarkering

Door in het tabje Uitbraak op het vierkantje achter Omhoog of Omlaag te klikken, kan het
gebruikte symbooltje voor uitbraakmarkeringen aangepast worden.

Lettertype
In deze rubriek kunt u aangeven uit welke lettertype-set het teken geselecteerd kan worden.
Naast de normale alfabet lettertypes heeft Windows ook een aantal lettertypes die niet bestaan uit
de letters van het alfabet maar uit allerlei speciale symbooltjes zoals pijlen e.d.
Teken
In deze rubriek kunt u het teken selecteren dat gebruikt wordt. Door op het zwarte pijltje aan het
einde van het veld te drukken komt er een overzicht van alle tekens in het geselecteerde
Lettertype.

Door op het gewenste teken te klikken wordt dat teken overgenomen in de rubrieken Teken,
Voorbeeld en Werkelijke grootte.
Grootte
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In deze rubriek kunt u aangeven hoe groot het teken weergegeven wordt. In de rubriek
Werkelijke grootte is te zien hoe het teken er op de betreffende grootte uit ziet.
Kleur
In deze rubriek kunt u de kleur van het markeringsteken opgeven. U heeft hierbij de keuze uit een
aantal standaard kleuren die beschikbaar zijn voor lettertekens. In de rubrieken Voorbeeld en
Werkelijke grootte wordt de geselecteerde kleur meteen zichtbaar.
Stijl/Effecten
In deze rubriek kunt u aangeven dat bepaalde extra acties uitgevoerd moeten worden op het
markeringsteken.
De volgende keuzes zijn beschikbaar...
· Cursief
· Vet
· StrikeOut (doorhalen)
· Onderstrepen
Het is mogelijk om meerdere effecten te combineren. In de rubrieken Voorbeeld en Werkelijke
grootte is het eindresultaat van de effecten te zien.
Voorbeeld en Werkelijke grootte
In deze beide rubrieken is het teken, in de gekozen kleur en met de toegepaste effecten,
zichtbaar. In de rubriek Voorbeeld is het teken extra groot weergegeven terwijl de rubriek
Werkelijke grootte het teken laat zien zoals het in de grafiek zichtbaar zal zijn.
Via de knop Annuleren rechtsboven kan het scherm gesloten worden zonder dat de instellingen
van de uitbraakmarkering aangepast worden.
Via de knop OK rechtsboven worden de aangepaste instellingen geactiveerd en wordt het
instelscherm gesloten.
3.10.14.3.4 Instellingen Regression Channel

Op het tabje Regression Channel van de Instellingen vindt u de volgende instellingen...

Deze instellingen zijn alleen beschikbaar bij het Regression Channel object. Bij andere
tekenobjecten ontbreken deze instellingen.
Soort kanaal
De middelste lijn van een kanaal wordt altijd bepaald op basis van een lineaire regressie door te
koersen tussen de twee referentiepunten van het kanaal. De twee buitenste lijnen worden parallel
aan de middelste lijn getekend op een gelijke afstand.
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Hier kunt u aangeven op welke afstand de buitenste lijnen getekend worden.
· Waarde: geeft aan dat de kanaalbreedte uitgedrukt is in de eenheid van de koers van het
aandeel (dus meestal Euro's)
· Percentage: geeft aan dat de kanaalbreedte uitgedrukt is als percentage van de gemiddelde
koers van de middelste lijn
· Standard Deviation: geeft aan dat de kanaalbreedte is uitgedrukt als een aantal maal de
Standaard Deviatie
· Standard Error: geeft aan dat de kanaalbreedte is uitgedrukt als een aantal maal de
Standaard Fout
· Raff Channel: geeft aan dat de kanaalbreedte is uitgedrukt in het aantal maal de maximale
koersuitslag ten opzichte van de middelijn. Bij het bepalen van de maximale koersuitslag wordt
gekeken naar de hoogste c.q. de laagste koers van de bars. Een Kanaal breedte van 1 heeft tot
gevolg dat alle punten van alle bars nog net binnen het kanaal vallen.
Kanaal breedte
Hier wordt de kanaalbreedte aangegeven. Via de rubriek Soort kanaal dient eerst aangegeven
worden welke 'eenheid' gebruikt wordt voor de rubriek Kanaal breedte.
Bovenste lijn
Door middel van het vinkje bij Bovenste lijn kan de bovenste lijn van het kanaal al dan niet
zichtbaar gemaakt worden.
Onderste lijn
Door middel van het vinkje bij Onderste lijn kan de onderste lijn van het kanaal al dan niet
zichtbaar gemaakt worden.
Kleur
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3.10.14.3.5 Instellingen Niveaus

Op het tabje Niveaus vindt u de instellingen voor alle lijnen van objecten gebaseerd op Fibonacci
en Gann verhoudingen.

Deze instellingen worden per tekenfunctie apart opgeslagen. U kunt dus de instellingen van
Fibonacci Retracement anders instellen dan bijv. de instellingen voor Fibonacci Time Extensions.
Al deze objecten staan het toe om maximaal 10 lijnen te tekenen, en u kunt daarbij zelf aangeven
op welke procentuele plekken de lijnen komen.
Per lijn is er één regel met de instellingen.
Weergeven
Door in de eerste kolom een vinkje te plaatsen geeft u aan dat de betreffende lijn getekend moet
worden in de grafiek.
%
In deze kolom geeft u aan welk percentage voor de betreffende lijn gehanteerd wordt.
Kleur
Geeft aan in welke kleur de lijn getekend wordt. Door op de gekleurde rechthoek te klikken
verschijnt de Kleurendialoog en kunt u de kleur van de betreffende lijn aanpassen.
Dikte
Hier kunt u de lijndikte aangeven.
Door een beperking in Windows is het alleen bij doorgetrokken lijnen mogelijk om een andere
lijndikte dan 1 te gebruiken. Gestippelde lijnen e.d. hebben altijd een lijndikte van 1. Dus als u de
lijndikte veranderd, dan wordt de rubriek Stijl automatisch gedeactiveerd en wordt de lijn als een
doorgetrokken lijn getekend.
Stijl
Hier kunt u kiezen uit enkele verschillende lijntypes, zoals een doorgetrokken, gestippelde of
streepjes lijn.
Door een beperking in Windows is het alleen bij doorgetrokken lijnen mogelijk om een andere
lijndikte dan 1 te gebruiken. Gestippelde lijnen e.d. hebben altijd een lijndikte van 1. Dus als u de
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lijndikte veranderd, dan wordt de rubriek Stijl automatisch gedeactiveerd en wordt de lijn als een
doorgetrokken lijn getekend.
Links
Hier kunt u per lijn aangeven of er een tekst bij het linker uiteinde van de lijn geplaatst moet
worden. U heeft daarbij de keuze uit 3 mogelijkheden onder het kleine knopje met het zwarte
driehoekje/pijltje...
· leeg (de normale instelling) dan komt er niets bij die lijn te staan
· %, dan komt het percentage uit de 2de kolom (%) bij de lijn te staan
· $ of €, dan komt de koers bij de lijn te staan.
Bij schuine lijnen (Gann Fan en Speed Lines) komen alle lijnen aan de linkerkant in 1 punt
tesamen en heeft het dus geen zin om bij meerdere lijnen een tekst te plaatsen aan de linkerkant
van de lijnen.
Rechts
Hier kunt u per lijn aangeven of er een tekst bij het rechter uiteinde van de lijn geplaatst moet
worden. U heeft daarbij de keuze uit 3 mogelijkheden onder het kleine knopje met het zwarte
driehoekje/pijltje...
· leeg (de normale instelling) dan komt er niets bij die lijn te staan
· %, dan komt het percentage uit de 2de kolom (%) bij de lijn te staan
· $ of €, dan komt de koers bij de lijn te staan.
Bij schuine lijnen (Gann Fan en Speed Lines) is het over het algemeen niet zinvol om een
koersbedrag ($) bij het rechter uiteinde weer te geven omdat deze varieert al naar gelang op welk
punt de koers de lijn snijdt.
3.10.14.3.6 Instellingen Lettertype

Het tabje Lettertype wordt uitsluitend gebruikt voor het weergeven van tekst naast de lijnen van
complexe tekenobjecten zoals Fibonacci Retracements e.d. Het tabje Lettertype is derhalve
alleen van belang in combinatie met het tabje Niveaus.

Indien u op het tabje Niveaus bij één of meerdere lijnen in de rubriek Links of Rechts heeft
aangegeven dat het percentage of de koers weergegeven moet worden, dan kunt u hier het
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gewenste lettertype (en de grootte/kleur/etc.) kiezen.
Door op de knop Change te drukken kunt u het
3.10.14.3.7 Instellingen Tekst

Het tabje Tekst wordt alleen gebruikt bij het Tekst object en ziet er als volgt uit...

Tekst
De weer te geven tekst kunt u ingeven in het grote gele veld.
Lettertype...
Via de knop Lettertype wordt de standaard Lettertypedialoog gestart. Daarmee kunt u allerlei
instellingen van de tekst aanpassen, zoals...
· het lettertype van de tekst
· de kleur van de letters
· de grootte van de letters
· allerlei eigenschappen zoals vetgedrukt, cursief en onderstreept
Achtergrondkleur
Normaliter heeft de tekst geen eigen achtergrondkleur, maar wordt de tekst getekend op de
achtergrondkleur van de grafiek zelf.
Het is echter mogelijk om het tekstblokje in de grafiek een afwijkende achtergrondkleur te geven.
U doet dat door een vinkje te plaatsen in de rubriek Achtergrondkleur en vervolgens in het kleine
vlakje achter het woord Achtergrondkleur te klikken. De standaard Kleurendialoog wordt dan
gestart en u kunt dan de gewenste kleur selecteren.
Alleen eerste tekstlijn weergeven
Normaliter wordt alle ingegeven tekst weergegeven in de grafiek. Het is echter mogelijk om van
een langere tekst alleen de eerste regel in de grafiek te tonen. Die eerste regel kan dan een
beknopte beschrijving bevatten. Door op de tekst te dubbelkikken komt het instellingenvenster te
voorschijn waarin de uitgebreide tekst dan zichtbaar is.
Via de knop Annuleren kunt u nog niet toegepaste wijzigingen negeren. Het Instellingenscherm
wordt dan automatisch gesloten.
Via de knop Toepassen kunt u het effect van de wijzigingen tot dusver zichtbaar maken in de
grafiek.
Als alle instellingen zijn aangepast kunt u deze met de knop OK bevestigen. Het
Instellingenscherm wordt dan automatisch gesloten.
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3.10.14.3.8 Instellingen Markering

Het tabje Markering wordt alleen gebruikt bij het Markering object en bevat de volgende
instellingen...

Kleur
Dit is de kleur van de markering. Door op het gekleurde rechthoekje te klikken verschijnt de
Kleurendialoog en kan de gewenste kleur gekozen worden.
Achtergrondkleur
Normaliter heeft de markering geen eigen achtergrondkleur, maar wordt de markering getekend
op de achtergrondkleur van de grafiek zelf.
Het is echter mogelijk om de markering in de grafiek een afwijkende achtergrondkleur te geven. U
doet dat door een vinkje te plaatsen in de rubriek Achtergrondkleur en vervolgens in het kleine
vlakje achter het woord Achtergrondkleur te klikken. De standaard Kleurendialoog wordt dan
gestart en u kunt dan de gewenste kleur selecteren.
Toon deze tekst als muis over markering beweegt
U kunt de markeringen op 2 manieren gebruiken in een grafiek.
· het gekozen symbool kan aangeven wat er op die plek aan de hand is, en dan is er geen
verdere 'uitleg' nodig.
· het gekozen symbool kan vrij algemeen zijn en verdere uitleg is nodig op die plek
In het tweede geval kunt u tekst toevoegen aan de markering door een vinkje te plaatsen bij deze
rubriek, en vervolgens de gewenste tekst ingeven in het grote veld. De tekst zal normaliter niet
zichtbaar zijn, maar zodra u met de muis over de markering beweegt wordt de tekst zichtbaar.
Beweegt u de cursor vervolgens weer weg van de markering, dan verdwijnt de tekst automatisch
weer.
Standaard Markering
Door deze rubriek aan te klikken kunt u één van de standaard markeringen kiezen. De standaard
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markering zijn te selecteren via het kleine knopje met het zwarte driehoekje.
Vrije Markering
Desgewenst is het mogelijk om andere tekens als markering te gebruiken. Via de knop
Lettertype wordt dan de standaard Lettertypedialoog gestart waarmee elk lettertype dat op uw
PC geïnstalleerd is, toegankelijk wordt. Naast de letters en cijfers kunnen ook allerlei speciale
tekens geselecteerd worden.
Voorbeeld
In het veld Voorbeeld ziet u een voorbeeld van de markering op ware grote zoals deze in de
grafiek te zien zal zijn.
Grootte
Via deze rubriek kunt u de grootte van de markering aanpassen.
3.10.14.4 Trendlijn
De Trendlijn is een tekenfunctie die gebruikt kan worden voor het zichtbaar maken van trends in
de koersontwikkeling van een fonds.

Trendlijnen kunnen individueel gebruikt worden, of als paar om bijv. een trendkanaal te markeren.
Voor de vele toepassingen van trendlijnen in de Technische Analyse verwijzen we naar het
Internet waar veel uitleg te vinden is.
Een Trendlijn toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· schakel via de knop met het magneetje de plakfunctie aan of uit, al naar gelang uw voorkeur
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
· selecteer de Trendlijn
· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
· ga naar het eerste referentiepunt van de trendlijn en druk de linkermuisknop in om de lijn te
beginnen
· hou de linker muisknop ingedrukt en beweeg naar het tweede referentiepunt en laat de linker
muisknop los
· nu wordt de trendlijn getekend tussen de beide referentiepunten
Een Trendlijn verplaatsen gaat als volgt...
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beweeg met de muiscursor boven de lijn
de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
klik nu met de linker muisknop
er verschijnen dan twee vierkante blokjes (handvatjes) op de trendlijn ten teken dat de lijn
geselecteerd is
· de lijn kan nu parallel versleept worden door deze ergens in het midden 'vast te pakken' en te
slepen naar een andere plaats
· als de cursor boven een van de twee handvatjes beweegt krijgt deze de vorm van een schuine
lijn met 2 pijltjes
· als de cursor de vorm van een schuine lijn heeft dan kan de plaats van de referentiepunten
veranderd worden door middel van slepen
·
·
·
·

Instellingen (kleur e.d.) van Trendlijn aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven de lijn
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingen dialoog met de verschillende instellingen
Een Trendlijn verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de lijn
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan twee vierkante blokjes (handvatjes) op de trendlijn ten teken dat de lijn
geselecteerd is
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord
3.10.14.5 Horizontale lijn
De Horizontale lijn is een tekenfunctie die gebruikt kan worden voor het zichtbaar maken van
steun en weerstandsniveaus in de koersontwikkeling van een fonds.

Een Horizontale lijn toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· schakel via de knop met het magneetje de plakfunctie aan of uit, al naar gelang uw voorkeur
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
· selecteer de Horizontale lijn
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· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
· ga naar de plek waar u de horizontale lijn het wilt tekenen en klik met de linkermuisknop in om
de lijn te tekenen
Een Horizontale lijn verplaatsen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de lijn
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnt dan een vierkant blokje (handvatje) op de lijn ten teken dat de lijn geselecteerd is
· de lijn kan nu verplaatst worden door deze ergens in het midden 'vast te pakken' en te slepen
naar een andere plaats
Instellingen (kleur e.d.) van Horizontale lijn aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven de lijn
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingen dialoog met de verschillende instellingen
Een Horizontale lijn verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de lijn
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnt dan een vierkant blokje (handvatje) op de lijn ten teken dat de lijn geselecteerd is
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord
3.10.14.6 Vertikale lijn
De Vertikale lijn is een tekenfunctie die gebruikt kan worden om een bepaalde bar in de grafiek
te markeren.

Een Vertikale lijn toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· schakel via de knop met het magneetje de plakfunctie aan of uit, al naar gelang uw voorkeur
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
· selecteer de Vertikale lijn
· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
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· ga naar de plek waar u de Vertikale lijn het wilt tekenen en klik met de linkermuisknop in om de
lijn te tekenen
Een Vertikale lijn verplaatsen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de lijn
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnt dan een vierkant blokje (handvatje) op de lijn ten teken dat de lijn geselecteerd is
· de lijn kan nu verplaatst worden door deze ergens in het midden 'vast te pakken' en te slepen
naar een andere plaats
Instellingen (kleur e.d.) van Vertikale lijn aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven de lijn
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingen dialoog met de verschillende instellingen
Een Vertikale lijn verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de lijn
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnt dan een vierkant blokje (handvatje) op de lijn ten teken dat de lijn geselecteerd is
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord
3.10.14.7 Regression Channel
Het Regression Channel (Regressie kanaal) is een tekenfunctie die gebruikt kan worden om
een trendkanaal te berekenen aan de hand van de koersdata.

De middelste lijn van het regressie kanaal ontstaat door een lineaire regressie toe te passen op
alle slotkoersen tussen de beide uiteinden van het regressie kanaal. De breedte van het kanaal
wordt bepaald door de gekozen instelling voor Soort kanaal en Kanaal breedte.
Een Regression Channel toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
· selecteer Regression Channel
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· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
· ga naar het eerste referentiepunt van het trendkanaal en druk de linkermuisknop in om het
kanaal te beginnen
· hou de linker muisknop ingedrukt en beweeg naar het einde van de koersbeweging en laat de
linker muisknop los
· tijdens het slepen wordt aan de hand van de tussenliggend ekoersdata steeds het kanaal
getekend
· na het loslaten is het regressie kanaal vastgelegd
Een Regresssion Channel verplaatsen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de middelste lijn van het regressie kanaal
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan twee vierkante blokjes (handvatjes) op de middelste lijn ten teken dat de lijn
geselecteerd is
· als de cursor boven een van de twee handvatjes beweegt krijgt deze de vorm van een schuine
lijn met 2 pijltjes
· als de cursor de vorm van een schuine lijn heeft dan kan de plaats van de referentiepunten
veranderd worden door middel van slepen
Instellingen (kleur e.d.) van Regression Channel aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven de middelste lijn van het regressie kanaal
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingen dialoog met de verschillende instellingen
Een Regression Channel verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de middelste lijn van het regressie kanaal
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan twee vierkante blokjes (handvatjes) op de lijn ten teken dat de lijn
geselecteerd is
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord
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3.10.14.8 Pitch Fork
De Pitch Fork (voluit Andrews Pitch Fork genaamd) is een tekenobject waarmee trendkanalen
op een bepaalde manier getekend kunnen worden.

Bij het tekenen van een Pitch Fork voor een opgaande trend moet men uitgaan van een bodem
(eerste referentiepunt) en vervolgens een top en een tweede bodem (tweede en derde
referentiepunt). Vervolgens wordt een rechte lijn getrokken vanaf het eerste referentiepunt door
een punt precies halverwege het tweede en derde referentiepunt. De buitenkanten van het
trendkanaal worden verkregen door twee lijnen parallel aan de eerste lijn te tekenen, vanuit het
tweede en derde referentiepunt.
Een Pitch Fork toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· schakel via de knop met het magneetje de plakfunctie aan of uit, al naar gelang uw voorkeur
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
· selecteer de Pitch Fork
· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
· ga naar het begin van de huidige koersbeweging (top bij daling, bodem bij stijging) en druk de
linkermuisknop in om te beginnen
· hou de linker muisknop ingedrukt en beweeg naar de eerste maximale uitslag en laat de linker
muisknop los
· ga nu naar de maximale uitslag in de tegengestelde richting en klik met de linker muisknop (het
derde referentiepunt)
· nu wordt het trendkanaal getekend
· via Instellingen kan aangegeven worden dat de lijnen naar rechts doorgetrokken moeten
worden
Een Pitch Fork aanpassen of verplaatsen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan drie vierkante blokjes (handvatjes) op de drie referentiepunten ten teken dat
de extension geselecteerd is
· het trendkanaal kan nu versleept worden door deze ergens in het midden 'vast te pakken' en te
slepen naar een andere plaats
· als de cursor boven een van de drie handvatjes beweegt krijgt deze de vorm van een schuine
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lijn met 2 pijltjes
· als de cursor de vorm van een schuine lijn heeft dan kan de plaats van de referentiepunten
veranderd worden door middel van slepen
Instellingen (kleur e.d.) van Pitch Fork aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingendialoog met de verschillende instellingen
Pitch Fork verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan drie vierkante blokjes (handvatjes) op de lijnen ten teken dat de Pitch Fork
geselecteerd is
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord

3.10.14.9 Ellips en Circel
De Ellips is een tekenfunctie die gebruikt kan worden voor het highlighten van bepaalde
koersformaties in de grafiek.

Hoewel het mogelijk is om een ellips dusdanig te tekenen dat deze de vorm van een circel heeft,
zal dit weer veranderen in een ellips zodra de schaalverdeling van de grafiek aangepast wordt,
bijv. door scrolllen of in- en uitzomen.
Een Ellips toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
· selecteer de Ellips
· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
· ga naar het eerste referentiepunt van de Ellips en druk de linkermuisknop in om de lijn te
beginnen
· hou de linker muisknop ingedrukt en beweeg naar het tweede referentiepunt en laat de linker
muisknop los
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· nu wordt de ellips getekend tussen de beide referentiepunten
Een Ellips veranderen of verplaatsen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de rand van de ellips
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan vier vierkante blokjes (handvatjes) op de ellips ten teken dat de ellips
geselecteerd is
· als de cursor boven de rand van de ellips beweegt krijgt deze de vorm van een kruis
· als de cursor de vorm van een kruis heeft, dan kan de hele ellips verplaatst worden door middel
van slepen
· als de cursor boven een van de vier handvatjes beweegt krijgt deze de vorm van een schuine
lijn met 2 pijltjes
· als de cursor de vorm van een schuine lijn heeft dan kan de vorm van de ellips veranderd
worden door middel van slepen
Instellingen (kleur e.d.) van Ellips aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven de rand van de ellips
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingen dialoog met de verschillende instellingen
Een Ellips verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de rand van de ellips
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan vier vierkante blokjes (handvatjes) op de ellips ten teken dat de ellips
geselecteerd is
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord
3.10.14.10Rechthoek en Vierkant
De Rechthoek is een tekenfunctie die gebruikt kan worden voor het highlighten van bepaalde
koersformaties in de grafiek.

Hoewel het mogelijk is om een rechthoek dusdanig te tekenen dat deze de vorm van een vierkant
heeft, zal dit weer veranderen in een rechthoek zodra de schaalverdeling van de grafiek
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aangepast wordt, bijv. door scrolllen of in- en uitzomen.
Een Rechthoek toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
· selecteer de Rechthoek
· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
· ga naar het eerste referentiepunt van de Rechthoek en druk de linkermuisknop in om de lijn te
beginnen
· hou de linker muisknop ingedrukt en beweeg naar het tweede referentiepunt en laat de linker
muisknop los
· nu wordt de rechthoek getekend tussen de beide referentiepunten
Een Rechthoek veranderen of verplaatsen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de rand van de rechthoek
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan twee vierkante blokjes (handvatjes) op de rechthoek ten teken dat de
rechthoek geselecteerd is
· als de cursor boven de rand van de rechthoek beweegt krijgt deze de vorm van een kruis
· als de cursor de vorm van een kruis heeft, dan kan de hele rechthoek verplaatst worden door
middel van slepen
· als de cursor boven een van de twee handvatjes beweegt krijgt deze de vorm van een schuine
lijn met 2 pijltjes
· als de cursor de vorm van een schuine lijn heeft dan kan de vorm van de rechthoek veranderd
worden door middel van slepen
Instellingen (kleur e.d.) van Rechthoek aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven de rand van de rechthoek
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingen dialoog met de verschillende instellingen
Een Rechthoek verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de rand van de rechthoek
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan twee vierkante blokjes (handvatjes) op de rechthoek ten teken dat de
rechthoek geselecteerd is
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord
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3.10.14.11Driehoek
De Driehoek is een tekenfunctie die gebruikt kan worden voor het highlighten van bepaalde
koersformaties in de grafiek.

Een Driehoek toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
· selecteer de Driehoek
· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
· ga naar het eerste hoekpunt van de Driehoek en druk de linkermuisknop in om de lijn te
beginnen
· hou de linker muisknop ingedrukt en beweeg naar het tweede hoekpunt en laat de linker
muisknop los
· ga nu naar de derde hoek van de driehoek en klik opnieuw met de linker muisknop
· nu wordt de driehoek getekend tussen de drie hoekpunten
Een Driehoek veranderen of verplaatsen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de rand van de driehoek
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan vier vierkante blokjes (handvatjes) op de driehoek ten teken dat de driehoek
geselecteerd is
· als de cursor boven de rand van de driehoek beweegt krijgt deze de vorm van een kruis
· als de cursor de vorm van een kruis heeft, dan kan de hele driehoek verplaatst worden door
middel van slepen
· als de cursor boven een van de drie handvatjes beweegt krijgt deze de vorm van een schuine
lijn met 2 pijltjes
· als de cursor de vorm van een schuine lijn heeft dan kan de vorm van de driehoek veranderd
worden door middel van slepen
Instellingen (kleur e.d.) van Driehoek aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven de rand van de driehoek
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingen dialoog met de verschillende instellingen
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Een Driehoek verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de rand van de driehoek
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan vier vierkante blokjes (handvatjes) op de driehoek ten teken dat de driehoek
geselecteerd is
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord

3.10.14.12Fibonnacci Retracement
De Fibonacci Retracement is een tekenfunctie die gebruikt kan worden om na een snelle
koersdaling of koersstijging de niveaus te berekenen waar de correctiebeweging (de
'retracement') waarschijnlijk zal stokken..

Bij de Fibonacci Retracement wordt gebruik gemaakt van de verhoudingen van de Fibonacci
getallen. Naast de Fibonacci Retracement is er ook een tekenfunctie voor Gann Retracement,
waarbij de verhoudingen van Gann gebruikt worden. Beide retracement figuren zijn (afgezien van
de verhoudingen) geheel identiek. Door de verhoudingen aan te passen is het mogelijk om
willekeurige andere retracementverhoudingen te gebruiken.
In bovenstaande weergave is aan de rechterzijde van de bovenste en onderste lijn de
bijbehorende koers vemeldt. Of dat gebeurt, en bij welke lijnen, is allemaal instelbaar. Ook is het
mogelijk meer of minder lijnen te tekenen, sommige lijnen andere kleuren te geven, enz.
Een Fibonacci Retracement toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· schakel via de knop met het magneetje de plakfunctie aan of uit, al naar gelang uw voorkeur
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
· selecteer de Fibonacci Retracement
· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
· ga naar het begin van de recente koersbeweging (top bij daling, bodem bij stijging) en druk de
linkermuisknop in om te beginnen
· hou de linker muisknop ingedrukt en beweeg naar het einde van de koersbeweging laat de
linker muisknop los
· nu wordt de retracement getekend tussen de beide referentiepunten
· via Instellingen kan aangegeven worden dat de lijnen naar rechts doorgetrokken moeten
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worden
· het is ook mogelijk om het tweede referentiepunt verder naar rechts te plaatsten, tot waar de
lijnen doorgetrokken moeten worden
Een Retracement aanpassen of verplaatsen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan twee vierkante blokjes (handvatjes) op de bovenste en onderste lijn ten
teken dat de retracement geselecteerd is
· de retracement kan nu parallel versleept worden door deze ergens in het midden 'vast te
pakken' en te slepen naar een andere plaats
· als de cursor boven een van de twee handvatjes beweegt krijgt deze de vorm van een schuine
lijn met 2 pijltjes
· als de cursor de vorm van een schuine lijn heeft dan kan de plaats van de referentiepunten
veranderd worden door middel van slepen
Instellingen (kleur e.d.) van Retracement aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingen dialoog met de verschillende instellingen
Een Retracement verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan twee vierkante blokjes (handvatjes) op de bovenste en onderste lijn ten
teken dat de retracement geselecteerd is
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord
Bij de Fibonacci Retracement wordt gebruik gemaakt van de verhoudingen van de Fibonacci
getallen. Naast de Fibonacci Retracement is er ook een tekenfunctie voor Gann Retracement,
waarbij de verhoudingen van Gann gebruikt worden. Beide retracement figuren zijn (afgezien van
de verhoudingen) geheel identiek. Door de verhoudingen aan te passen is het mogelijk om
willekeurige andere retracementverhoudingen te gebruiken.
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3.10.14.13Cyclus lijnen
Met behulp van de Cyclus lijnen is het mogelijk om regelmatigheden in een koerspatroon te
'ontdekken' en te markeren.

Door de afstand tussen twee toppen te markeren zal het programma steeds op dezelfde afstand
een vertikale streep tekenen.
Cyclus lijnen toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· schakel via de knop met het magneetje de plakfunctie aan of uit, al naar gelang uw voorkeur
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
· selecteer de Cyclus lijnen
· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
· ga naar het eerste referentiepunt (bijv. een top of bodem) en druk de linkermuisknop in om
deze te registreren
· hou de linker muisknop ingedrukt en beweeg naar het tweede referentiepunt (een tweede top of
bodem) en laat de linker muisknop los
· nu wordt de afstand tussen de beide referentiepunten als maatstaf genomen voor alle vertikale
lijnen
Cyclus lijnen verplaatsen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen nu vierkant blokjes (handvatjes) op de beide referentiepunten ten teken dat de
lijnen geselecteerd zijn
· de lijnen kunnen nu verplaatst worden door deze ergens in het midden 'vast te pakken' en te
slepen naar een andere plaats
· als de cursor boven een van de twee handvatjes beweegt krijgt deze de vorm van een schuine
lijn met 2 pijltjes
· als de cursor de vorm van een schuine lijn heeft dan kan de plaats van de referentiepunten
veranderd worden door middel van slepen
Instellingen (kleur e.d.) van Cyclus lijnen aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
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· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingen dialoog met de verschillende instellingen
Cyclus lijnen verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen nu vierkant blokjes (handvatjes) op de beide referentiepunten ten teken dat de
lijnen geselecteerd zijn
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord
3.10.14.14Fibonacci Time Extensions
Met behulp van Fibonacci Time Extensions kunnen vertikale lijnen geplaatst worden op basis
van de Fibonacci verhoudingen

Daarbij worden eerst twee referentiepunten gekozen en de vertikale lijnen worden getrokken op
basis van de afstand tussen de twee referentiepunten.
In bovenstaande weergave is aan de onderkant van de lijnen het bijbehorende percentage
vemeldt. Of dat gebeurt, en bij welke lijnen, is allemaal instelbaar. Ook is het mogelijk meer of
minder lijnen te tekenen, sommige lijnen andere kleuren te geven, enz.
Fibonacci Time Extension toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· schakel via de knop met het magneetje de plakfunctie aan of uit, al naar gelang uw voorkeur
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
· selecteer de Fibonacci Time Extensions
· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
· ga naar het eerste referentiepunt (bijv. een top of bodem) en druk de linkermuisknop in om
deze te registreren
· hou de linker muisknop ingedrukt en beweeg naar het tweede referentiepunt (een tweede top of
bodem) en laat de linker muisknop los
· nu wordt de afstand tussen de beide referentiepunten als maatstaf genomen voor de Fibonacci
verhoudingen van de andere lijnen
Fibonacci Time Extensions verplaatsen gaat als volgt...
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beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
klik nu met de linker muisknop
er verschijnen nu vierkant blokjes (handvatjes) op de beide referentiepunten ten teken dat de
lijnen geselecteerd zijn
· de lijnen kunnen nu verplaatst worden door deze ergens in het midden 'vast te pakken' en te
slepen naar een andere plaats
· als de cursor boven een van de twee handvatjes beweegt krijgt deze de vorm van een schuine
lijn met 2 pijltjes
· als de cursor de vorm van een schuine lijn heeft dan kan de plaats van de referentiepunten
veranderd worden door middel van slepen
·
·
·
·

Instellingen (verhoudingen en kleur e.d.) van Fibonacci Time Extensions aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingen dialoog met de verschillende instellingen
Fibonacci Time Extensions verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen nu vierkant blokjes (handvatjes) op de beide referentiepunten ten teken dat de
lijnen geselecteerd zijn
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord
3.10.14.15Fibonacci Time Zones
Met behulp van Fibonacci Time Zones kunnen vertikale lijnen geplaatst worden op basis van de
Fibonacci getallen.

Daarbij worden eerst een beginpunt als referentiepunt gekozen en de vertikale lijnen worden
getrokken op basis van de Fibonacci getallenreeks.
Deze functie werkt op basis van de barnummering...
· in een daggrafiek tellen alleen de werkdagen.
· in een intradaggrafiek (bijv. een uurgrafiek) is elke bar één uur en zijn de afstanden dus in uren.
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Fibonacci Time Zones toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· schakel via de knop met het magneetje de plakfunctie aan of uit, al naar gelang uw voorkeur
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
· selecteer de Fibonacci Time Extensions
· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
· ga naar het beginpunt (bijv. een top of bodem) en druk de linkermuisknop in om deze te
registreren
· nu worden alle andere lijnen vanaf dit beginpunt getekend (1,2,3,5,8,13,21,34... bars verder)
Fibonacci Time Zones verplaatsen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnt nu een vierkant blokje (handvatje) op het beginpunt ten teken dat de lijnen
geselecteerd zijn
· de lijnen kunnen nu verplaatst worden door deze ergens in het midden 'vast te pakken' en te
slepen naar een andere plaats
· als de cursor boven het handvatje beweegt krijgt deze de vorm van een schuine lijn met 2
pijltjes
· als de cursor de vorm van een schuine lijn heeft dan kan de plaats van het beginpunt
veranderd worden door middel van slepen
Instellingen (kleur e.d.) van Fibonacci Time Zones aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingen dialoog met de verschillende instellingen
Fibonacci Time Zones verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnt nu een vierkant blokje (handvatje) op het beginpunt ten teken dat de lijnen
geselecteerd zijn
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord
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3.10.14.16Gann Fan
Met behulp van de Gann Fan kan een waaier van steun en weerstandslijnen getekend worden in
de grafiek.

Het uitgangspunt van de Gann Fan zijn de verhoudingsgetallen van Gann (1/3de, 1/2de, 3/4de,
enz.) Door de vertikale afstand tussen het beginpunt van de waaier en een referentiepunt te
verdelen volgens deze verhoudingsgetallen, en vervolgens lijnen door deze punten te tekenen,
ontstaat de waaier. Vervolgens wordt de waaier gespiegeld zodat de waaier zich ook aan de
andere kant van de referentielijn voortzet.
In bovenstaande weergave zijn geen koersen of percentages vermeld bij de diverse lijnen. Of dat
gebeurt, en bij welke lijnen, is allemaal instelbaar. Ook is het mogelijk meer of minder lijnen te
tekenen, sommige lijnen andere kleuren te geven, enz.
Een Gann Fan toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· schakel via de knop met het magneetje de plakfunctie aan of uit, al naar gelang uw voorkeur
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
· selecteer de Gann Fan
· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
· ga naar het begin van de recente koersbeweging (top bij daling, bodem bij stijging) en druk de
linkermuisknop in om te beginnen
· hou de linker muisknop ingedrukt en beweeg naar het einde van de koersbeweging laat de
linker muisknop los
· nu wordt de fan getekend op basis van deze beide referentiepunten
· via Instellingen kan aangegeven worden dat de lijnen naar rechts doorgetrokken moeten
worden
Een Gann Fan aanpassen of verplaatsen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan twee vierkante blokjes (handvatjes) op de referentielijn ten teken dat de
retracement geselecteerd is
· de waaier kan nu in z'n geheel versleept worden door deze ergens in het midden 'vast te
pakken' en te slepen naar een andere plaats
· als de cursor boven een van de twee handvatjes beweegt krijgt deze de vorm van een schuine
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lijn met 2 pijltjes
· als de cursor de vorm van een schuine lijn heeft dan kan de plaats van de referentiepunten
veranderd worden door middel van slepen
Instellingen (kleur e.d.) van de Gann Fan aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingen dialoog met de verschillende instellingen
Een Gann Fan verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan twee vierkante blokjes (handvatjes) op de bovenste en onderste lijn ten
teken dat de retracement geselecteerd is
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord
Naast de Gann Fan is er een tweede tekenobject, Speed Lines genaamd, die vrijwel een
identieke functie heeft. Het enige verschil tussen de Gann Fan en de Speed Lines zit 'm in het feit
dat de Gann Fan gespiegeld wordt rond de referentielijn (dus de waaier loopt door boven de "45graden" lijn.
Zowel bij de Gann Fan als bij de Speed Lines zijn de getekende niveaus instelbaar.
3.10.14.17Speed lines
Met behulp van Speed Lines kan een waaier van steun en weerstandslijnen getekend worden in
de grafiek.

Bij Speed Lines wordt een waaier van steunniveaus getekend op 1/3de en 2/3de van de hoogte
van een koersstijging of koersdaling.
In bovenstaande weergave zijn geen koersen of percentages vermeld bij de diverse lijnen. Of dat
gebeurt, en bij welke lijnen, is allemaal instelbaar. Ook is het mogelijk meer of minder lijnen te
tekenen, sommige lijnen andere kleuren te geven, enz.
Speed Lines toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
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schakel via de knop met het magneetje de plakfunctie aan of uit, al naar gelang uw voorkeur
klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
selecteer de Speed Lines
de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
ga naar het begin van de recente koersbeweging (top bij daling, bodem bij stijging) en druk de
linkermuisknop in om te beginnen
· hou de linker muisknop ingedrukt en beweeg naar het einde van de koersbeweging laat de
linker muisknop los
· nu wordt de fan getekend op basis van deze beide referentiepunten
· via Instellingen kan aangegeven worden dat de lijnen naar rechts doorgetrokken moeten
worden
·
·
·
·
·

Speed Lines aanpassen of verplaatsen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan twee vierkante blokjes (handvatjes) op de referentielijn ten teken dat de
retracement geselecteerd is
· de waaier kan nu in z'n geheel versleept worden door deze ergens in het midden 'vast te
pakken' en te slepen naar een andere plaats
· als de cursor boven een van de twee handvatjes beweegt krijgt deze de vorm van een schuine
lijn met 2 pijltjes
· als de cursor de vorm van een schuine lijn heeft dan kan de plaats van de referentiepunten
veranderd worden door middel van slepen
Instellingen (kleur e.d.) van Speed Lines aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingen dialoog met de verschillende instellingen
Speed Lines verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan twee vierkante blokjes (handvatjes) op de bovenste en onderste lijn ten
teken dat de retracement geselecteerd is
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord
Naast Speed Lines is er een tweede tekenobject, Gann Fan genaamd, die vrijwel een identieke
functie heeft. Het enige verschil tussen de Gann Fan en de Speed Lines zit 'm in het feit dat de
Gann Fan gespiegeld wordt rond de referentielijn (dus de waaier loopt door boven de "45-graden"
lijn.
Zowel bij de Gann Fan als bij de Speed Lines zijn de getekende niveaus instelbaar.
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3.10.14.18Tekst
Met behulp van het Tekst object is het mogelijk om tekst op een willekeurige plaats in een grafiek
te plaatsen.

Een Tekst toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· schakel via de knop met het magneetje de plakfunctie aan of uit, al naar gelang uw voorkeur
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
· selecteer de Tekst
· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
· ga naar de plek waar u de tekst wilt plaatsen en klik met de linkermuisknop in om de plek te
markeren
· nu verschijnt het instellingenvenster voor de tekst waar u de gewenste tekst kunt ingeven.
Een Tekst verplaatsen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de tekst
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnt dan kader om de tekst ten teken dat de tekst geselecteerd is
· de tekst kan nu verplaatst worden door deze ergens in het kader 'vast te pakken' en te slepen
naar een andere plaats
Instellingen (kleur e.d.) van Tekst aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven de tekst
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingen dialoog met de verschillende instellingen
Een Tekst verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de tekst
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnt dan kader om de tekst ten teken dat de tekst geselecteerd is
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord
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3.10.14.19Markering
Met behulp van het Markering object is het mogelijk om een markering op een willekeurige plaats
in een grafiek te plaatsen.

Een Markering toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· schakel via de knop met het magneetje de plakfunctie aan of uit, al naar gelang uw voorkeur
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
· selecteer de Markering
· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
· ga naar de plek waar u de tekst wilt plaatsen en klik met de linkermuisknop in om de plek te
markeren
· nu verschijnt het instellingenvenster voor de markering waar u de gewenste markering kunt
selecteren.
Een Markering verplaatsen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de markering
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnt dan kader om de markering ten teken dat de markering geselecteerd is
· de markering kan nu verplaatst worden door deze ergens in het kader 'vast te pakken' en te
slepen naar een andere plaats
Instellingen (kleur e.d.) van Markering aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven de markering
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de instellingendialoog met de verschillende instellingen
Een Markering verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de markering
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnt dan kader om de markering ten teken dat de markering geselecteerd is
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord
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3.10.14.20Boog
Een Boog kan gebruikt worden om toppen en bodems in een grafiek te accentueren.

Een Boog toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
· selecteer de Boog
· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
· ga naar het eerste referentiepunt van de boog en druk de linkermuisknop in om de lijn te
beginnen
· hou de linker muisknop ingedrukt en beweeg naar het tweede referentiepunt en laat de linker
muisknop los
· nu wordt de boog getekend tussen de beide referentiepunten
Een Boog verplaatsen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de boog
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan twee vierkante blokjes (handvatjes) op de boog ten teken dat de boog
geselecteerd is
· de boog kan nu versleept worden door deze ergens in het midden 'vast te pakken' en te slepen
naar een andere plaats
· als de cursor boven een van de twee handvatjes beweegt krijgt deze de vorm van een schuine
lijn met 2 pijltjes
· als de cursor de vorm van een schuine lijn heeft dan kan de plaats van de referentiepunten
veranderd worden door middel van slepen
Instellingen (kleur e.d.) van een Boog aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven de boog
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingen dialoog met de verschillende instellingen
Een Boog verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven de boog
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
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· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan twee vierkante blokjes (handvatjes) op de boog ten teken dat de boog
geselecteerd is
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord
3.10.14.21Fibonacci Extensions
De Fibonacci Extensions is een tekenfunctie die gebruikt kan worden om na een eerste
correctie in een koersbeweging de niveaus te berekenen waar de volgende correctie
waarschijnlijk zal optreden..

Bij het tekenen wordt het eerste stuk van de koersbeweging als referentie gebruikt. Het derde
punt is het niveau tot waar de koers is teruggezakt in de eerste correctie. De verwachting is dat
de tweede koersbeweging even groot is als de eerste koersbeweging.
In bovenstaande weergave is aan de rechterzijde van sommige lijnen de bijbehorende koers
vemeldt. Of dat gebeurt, en bij welke lijnen, is allemaal instelbaar. Ook is het mogelijk meer of
minder lijnen te tekenen, sommige lijnen andere kleuren te geven, enz.
Een Fibonacci Extensions toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· schakel via de knop met het magneetje de plakfunctie aan of uit, al naar gelang uw voorkeur
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
· selecteer de Fibonacci Extensions
· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
· ga naar het begin van de huidige koersbeweging (top bij daling, bodem bij stijging) en druk de
linkermuisknop in om te beginnen
· hou de linker muisknop ingedrukt en beweeg naar het voorlopige einde van de koersbeweging
laat de linker muisknop los
· ga nu naar de maximale uitslag van de correctie die volgde op de koersbeweging (het derde
referentiepunt)
· nu wordt de fibonacciniveaus getekend vanaf de maximale uitslag van de correctie
· via Instellingen kan aangegeven worden dat de lijnen naar rechts doorgetrokken moeten
worden
· het is ook mogelijk om (zoals hier) het derde referentiepunt verder naar rechts te plaatsten, tot
waar de lijnen doorgetrokken moeten worden
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Een Fibonacci Extensions aanpassen of verplaatsen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan drie vierkante blokjes (handvatjes) op de drie referentiepunten ten teken dat
de extension geselecteerd is
· de extension kan nu versleept worden door deze ergens in het midden 'vast te pakken' en te
slepen naar een andere plaats
· als de cursor boven een van de drie handvatjes beweegt krijgt deze de vorm van een schuine
lijn met 2 pijltjes
· als de cursor de vorm van een schuine lijn heeft dan kan de plaats van de referentiepunten
veranderd worden door middel van slepen
Instellingen (kleur e.d.) van Fibonacci Extensions aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingen dialoog met de verschillende instellingen
Fibonacci Extensions verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan drie vierkante blokjes (handvatjes) op de lijnen ten teken dat de extensions
geselecteerd zijn
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord
3.10.14.22Gann Retracement
De Gann Retracement is een tekenfunctie die gebruikt kan worden om na een snelle koersdaling
of koersstijging de niveaus te berekenen waar de correctiebeweging (de 'retracement')
waarschijnlijk zal stokken..

Een Gann Retracement toevoegen aan een grafiek gaat als volgt...
· localiseer de knop voor de tekenfuncties
· schakel via de knop met het magneetje de plakfunctie aan of uit, al naar gelang uw voorkeur
· klik op het zwarte pijltje omlaag, zodat er een menu komt van alle tekenfuncties
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· selecteer de Gann Retracement
· de muiscursor verandert dan al meteen van de normale pijl naar een kruis
· ga naar het begin van de recente koersbeweging (top bij daling, bodem bij stijging) en druk de
linkermuisknop in om te beginnen
· hou de linker muisknop ingedrukt en beweeg naar het einde van de koersbeweging laat de
linker muisknop los
· nu wordt de retracement getekend tussen de beide referentiepunten
· via Instellingen kan aangegeven worden dat de lijnen naar rechts doorgetrokken moeten
worden
· het is ook mogelijk om het tweede referentiepunt verder naar rechts te plaatsten, tot waar de
lijnen doorgetrokken moeten worden
Een Retracement aanpassen of verplaatsen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan twee vierkante blokjes (handvatjes) op de bovenste en onderste lijn ten
teken dat de retracement geselecteerd is
· de retracement kan nu parallel versleept worden door deze ergens in het midden 'vast te
pakken' en te slepen naar een andere plaats
· als de cursor boven een van de twee handvatjes beweegt krijgt deze de vorm van een schuine
lijn met 2 pijltjes
· als de cursor de vorm van een schuine lijn heeft dan kan de plaats van de referentiepunten
veranderd worden door middel van slepen
Instellingen (kleur e.d.) van Retracement aanpassen...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· dubbelklik nu met de linker muisknop
· nu verschijnt de Instellingen dialoog met de verschillende instellingen
Een Retracement verwijderen gaat als volgt...
· beweeg met de muiscursor boven een van de lijnen
· de cursor verandert hierdoor van de gebruikelijke pijl naar een kruis
· klik nu met de linker muisknop
· er verschijnen dan twee vierkante blokjes (handvatjes) op de bovenste en onderste lijn ten
teken dat de retracement geselecteerd is
· druk nu op de Delete knop van het toetsenbord
Bij de Gann Retracement wordt gebruik gemaakt van de verhoudingen van Gann. Naast de Gann
Retracement is er ook een tekenfunctie voor Fibonacci Retracement, waarbij de verhoudingen
van Fibonacci gebruikt worden. Beide retracement figuren zijn (afgezien van de verhoudingen)
geheel identiek. Door de verhoudingen aan te passen is het mogelijk om willekeurige andere
retracementverhoudingen te gebruiken.

3.10.15 Invoegen Indicator Dialoog
Via de menukeuze Grafiek >> Invoegen kan men een Indicator toevoegen aan de grafiek.
De Invoegen Indicator dialoog ziet er als volgt uit...
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Via de Tabbladen kan gekozen worden uit de verschillende soorten indicatoren die Vestics kent.
· Indicator zijn gewone lijn-indicatoren, zoals RSI, MA, enz
· Calculation stelt u in staat om een willekeurige formule in te typen (zie toelichting verderop)
· ColorBar zijn indicatoren die geen eigen lijnen tekenen maar die zich kenbaar maken door de
koersstaafjes van de koersgrafiek op bepaalde dagen een andere kleur te geven. Ze markeren
als het ware dagen dat iets speciaals aan de hand is.
· Instrument zijn speciale rekenroutines die gebruikt worden in combinatie met een
handelssysteem
· Marker zijn indicatoren die geen eigen lijnen tekenen maar zich kenbaar maken door een
markering in de vorm van een bolletje te zetten bij alle koersstaafjes die aan een bepaalde
conditie voldoen.
· Report zijn speciale functies die rapporteren over het resultaat van een handelssysteem
· System zijn handelssystemen
Behalve de naam van de functie wordt ook een omschrijving gegeven en in kolom 'Map' is
aangegeven of de betreffende functie uit de Vestics map, de Classic map of de User map van
VestiCode komt.
Via een kruisje in de rubriek Toon ook klassieke functies kunt u aangeven dat u ook oude
functies uit het EasyLanguage tijdperk wilt zien. Normaal worden alleen de VestiCode functies
weergegeven.
Door een van de beschikbare functies te selecteren en op OK te drukken wordt de betreffende
Indicator toegevoegd aan de grafiek. Maar eerst moeten wel nog even de instellingen voor de
indicator goed gezet worden.

3.10.16 Indicator aanpassen
Via de menukeuze Grafiek >> Indicator aanpassen (ook onder de rechter muisknop) kunnen de
instellingen van een Indicator aangepast worden.
Let op: het begrip Indicator wordt hier in een wel heel ruime zin gebruikt... u kunt namelijk
behalve de instellingen van een indicator ook de instellingen aanpassen van allerlei andere
componenten van een grafiek, met name ook van de koerslijn (DATA1) en van
handelssystemen.
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Deze dialoog wordt overigens ook aangeroepen als een nieuwe Indicator aan een grafiek wordt
toegevoegd.

In het bovenste, donkergrijze, kiest u de indicator waarvan u de instellingen wilt aanpassen. Dit
donkergrijze gedeelte ontbreekt als de instellingen moeten worden ingegeven van een nieuw
ingevoegde indicator.
Via de rubriek Indicator kiest u de aan te passen indicator. Daarbij moet u het begrip Indicator
wat ruimer zien dan de strikte betekenis van het woord. U kunt hier namelijk kiezen uit alle
onderdelen van de grafiek, dus ook de diverse koersdata, de rapportage modules,
handelssystemen, enz.
Via de knop Toevoegen kunt u een nieuwe Indicator toevoegen aan de grafiek.
Via de knop Verwijderen kunt u de geselecteerde indicator verwijderen.
Via de diverse tabjes krijgt u toegang tot verschillende categorieën van instellingen. We zullen
elke categorie apart bespreken op de volgende pagina's.
Via een vinkje in de rubriek Instellingen als standaard gebruiken kunt u de meeste instellingen,
zoals kleuren e.d. onthouden als nieuwe standaard instellingen. Voegt u de Indicator dan in de
toekomst toe aan een andere grafiek, dan hoeft niet opnieuw weer alle instellingen aan uw eigen
smaak aan te passen.
Door middel van de knop met het rode kruisje kunt u de aangepaste standaard instellingen weer
terugzetten naar de oorspronkelijke waarden.
Druk op de knop Toepassen om de aangepaste instellingen te effectueren zonder dat het
venster gesloten wordt. U kunt dan het effect van een bepaald einstelling zien en eventueel
alsnog weer aanpassen.
Druk op Annuleren om alle nog niet toegepaste instellingen te annuleren en het venster te
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sluiten.
Via de knop OK worden alle instellingen toegepast en het venster wordt gesloten.
De knop met het vraagteken rechtsonder is de Help knop met verdere uitleg.
3.10.16.1 Indicator argumenten instellen
Op het tabje Instellingen van de Indicator instellingen dialoog vindt u de diverse variabele
gegevens die bij de betreffende indicator ingesteld kunnen worden.

Allereerst ziet u in de rubriek Naam de naam van deze indicator, zoals hij binnen deze grafiek
bekend is. Standaard is dat dezelfde naam als de naam van de indicator, maar als dezelfde
indicator meerdere keren wordt gebruikt binnen één grafiek, dan zal elke naam uniek gemaakt
worden door een volgnummer (2..n) achter de naam van de indicator te plaatsen. Dus bij het
toevoegen van een tweede MA indicator zal de naam MA2 worden gebruikt.
U mag zelf deze naam aanpassen, mits de naam maar voldoet aan de beperkingen die aan
VestiCode namen zijn opgelegd. Dit komt er in het kort op neer dat er geen spaties of
bijzondere tekens in de naam mogen voorkomen. De naam moet bestaan uit letters en cijfers,
eventueel gecombineerd met lage liggende streepjes (bijv. MA_lang).
De reden waarom de naam moet voldoen aan de VestiCode regels is, omdat vanuit andere
indicatoren naar deze gerefereerd kan worden, bijv. om Indicatoren op elkaar te stapelen (bijv.
een MA van een RSI).
In de rubriek Sectie ziet u de formule voor het oproepen van de Indicator functie.
In het kader wordt per instelwaarde van de indicator de volgende informatie getoond...
· Naam is de naam van de Instelwaarde zoals deze binnen de functie wordt gebruikt
· Omschrijving (indien beschikbaar) is een korte omschrijving van de Instelwaarde
· Standaard is de standaard instelling voor de betreffende Instelwaarde
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· Waarde is de huidige instelling van de Instelwaarde
Welke instelwaarden er zijn is sterk afhankelijk van de Indicator. Sommige indicatoren hebben
helemaal geen instelwaarden, terwijl anderen er 5 of meer hebben.
De namen van de instelwaarden zijn meestal zodanig gekozen dat ze duidelijk aangeven waar de
betreffende waarde voor gebruikt wordt. Veel voorkomende namen zijn...
xSeries staat altijd voor de dataseries waarover de indicator een berekening moet uitvoeren. Bij
een MA wordt bijvoorbeeld het voortschrijdende gemiddelde van de betreffende series
uitgerekend. Aan de standaard waarde (bijv. Close) kunt u zien welke series meestal voor dat
doel gebruikt wordt.
xNumberOfBars is een algemene naam voor het aantal bars waarover de berekening wordt
uitgevoerd.
Als een indicator meerdere aantallen bars nodig heeft dan vindt u het bar vaak terug in de namen
van de instelwaarden, zoals xEMABars en xROCBars bij het Rocema handelssysteem, of
xLongBars en xShortBars bij het MovAvgCrossOver systeem.
3.10.16.2 Plot instellingen
Via het tabje Plots van de Indicator instellingen kunt u voor alle plots van de betreffende indicator
zaken instellen als kleur, type, lijndikte en subgrafiek.

U selecteert dan eerst uit lijst van alle plots aan de linkerkant de Plot die u wilt aanpassen.
Vervolgens verschijnen aan de rechterkant de huidige instellingen.
In de rubriek Soort plot kunt u kiezen
· Lijn geeft een lijn die alle punten verbind
· Bar(OHLC) geeft per tijdseenheid een staafje van de hoogste koers tot de laagste koers met
dwarsstreepjes die aangeven waar de openings- en slotkoers waren.
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·
·
·
·
·

Candle geeft een Japanse candlestick grafiek in de vorm van kaarsen.
Histogram geeft een staafgrafiek waarbij de staven lopen van het koerspunt tot aan nul.
HLC geeft een Bar-grafiek zonder openingskoers
Band tekent tussen twee lijnen
Tik geeft een trapvormige lijngrafiek waarbij de lijnpunten alleen verbonden worden via
horizontale lijnen die verticaal verspringen bij elk nieuw koerspunt.
Let op: niet alle lijntypes zijn van toepassing op alle soorten grafiek componenten. Zo is het
bijv. niet mogelijk om een bar of candle grafiek te maken van een gewone indicator. Deze lijn
types zijn alleen beschikbaar voor koersgrafieken zoals DATA1.

In de rubriek Plotkleur is te zien welke kleur de plot heeft. Via de knop [...] kan deze
kleur gewijzigd worden.
Desgewenst is het mogelijk om de plot op dagen dat de koers gedaald is een andere kleur te
geven dan op de dagen dat de koers gestegen of gelijk gebleven is. In de rubriek Omlaag is te
zien welke kleur gebruikt wordt op neergaande dagen. Via de knop [...] kan deze kleur gewijzigd
worden. Via een vinkje in de rubriek Dezelfde kan aangegeven worden dat beide kleuren gelijk
moeten zijn.
Via de rubriek Lijndikte kunt u de lijndikte per plotlijn apart instellen. U heeft daarbij de volgende
keuzes...
· via Gebruik grafiekinstelling stelt u eenmalig voor de hele grafiek de lijndikte in. Dit is de
standaard instelling.
· via Automatisch wordt de lijn dikker naarmate u verder inzoomed
· via Automatisch (extra dik) verandert de dikte ook automatisch, maar is de lijn dikker dan bij
gewoon automatisch
· via Vaste lijndikte kunt u gewoon een lijndikte naar wens instellen. Deze verandert niet bij
inzoomen.
De runbriek Vaste lijndikte is alleen beschikbaar als u in de rubriek Lijndikte gekozen heeft voor
Vaste lijndikte. De waarde die u ingeeft is in pixels, waarbij een pixel de kleinste weergave
eenheid is op uw beeldscherm. Een punt aan het einde van elke zin in deze tekst is 1 pixel groot
en de lijnen waarmee de letters in deze tekst worden getekend zijn ook 1 pixel breed.
In de rubriek Subgrafiek kunt u zien in welke subgrafiek deze lijn getekend wordt. Als een grafiek
uit 3 subgrafieken bestaat, dan kunt u hier kiezen uit de subgrafieken 1,2,3 en 4. Door een lijn
naar subgrafiek 4 te verhuizen komt er automatisch een nieuwe subgrafiek in de grafiek. Naast
de beschikbare subgrafieken plus één extra subgrafiek is er ook altijd een keuze Verbergen,
waarmee de plotlijn verborgen kan worden. Op die manier kunt u bijv. niet gewenste lijnen in een
grafiek onderdrukken.
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3.10.16.3 Geavanceerde instellingen
Via het tabje Geavanceerd van de Indicator instellingen kunt u instellen aan welke koersdata
deze indicator gekoppeld wordt...

In de rubriek Data vindt u alle koersdata die toegevoegd is aan de grafiek. De opbouw is daarbij
altijd
· eerst het data nummer (1: in bovenstaand voorbeeld staat voor DATA1)
· vervolgens de naam van het fonds (AEX in bovenstaand voorbeeld)
· vervolgens de interval (1Day in bovenstaand voorbeeld)
DATA1 is daarbij altijd het fonds waarop de grafiek gebaseerd is.
Via menu Grafiek >> Invoegen >> Data kunt u meerdere koersdata toevoegen aan de grafiek.
Deze worden dan achtereenvolgens DATA2, DATA3, enz. genoemd tot een maximum van 50.
Dit mogen koersdata zijn van een andere fonds dan DATA1, maar het mag ook de koersdata van
hetzelfde fonds zijn, maar met bijvoorbeeld een andere interval. Zou kunt u in een Intradaggrafiek
van Akzo ook de Dagkoersen van de AEX laden plus de weekkoersen van Akzo.
Als een indicator gekoppeld is aan een bepaalde koersdata, dan gebruikt deze indicator
automatisch de koersen van die betreffende koersdata, en wordt de indicator ook op dezelfde
interval berekend als de betreffende koersdata. Dus een MA20 op de weekdata van AKZO wordt
automatisch een MA van 20 weken, ook al is de grafiek een Intradaggrafiek.
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3.10.16.4 Trading instellingen
Op het tabje Trading vindt u de instellingen die te maken hebben met het genereren van
signalen.

Als in de rubriek Systeem de keuze Geen is geselecteerd, dan gedraagd de betreffende indicator
zich als een gewone indicator en zal deze geen signalen genereren.
Door in de rubriek Systeem één van de beschikbare systemen te selecteren, wordt de Indicator
omgetoverd tot een handelssysteem. De resterende rubrieken op het scherm worden dan actief
en kunnen ingesteld worden.
Bij handelssystemen zijn alle rubrieken altijd beschikbaar, en kan de rubriek Systeem niet
veranderd worden.
In de rubriek Actie kunt u kiezen welke taak de Indicator of het handelssysteem op zich neemt...
· De normale instelling is Genereer koopsignalen, en dan worden door de indicator Koop en
Verkoop signalen gegenereerd.
· Een alternatieve instelling is Bereken lange termijn trend. In deze rol zal het handelssysteem
berekenen of we long of short zouden moeten zijn, maar er worden geen koop- of
verkoopsignalen gegenereerd. Er wordt dan intern een trend-status ingesteld van Long of Short
en daarmee worden andere handelssystemen geblokkeerd die tegen de lange termijn trend in
proberen te gaan.
· Naast de Lange termijn trend zijn er nog de Middellange termijn trend en de Korte termijn
trend. Als deze ingesteld worden door een indicator hebben ze hetzelfde effect als de lange
termijn ternd. In een grafiek waarin 2 of 3 trendindicatoren worden gebruikt moeten alle
trendindicatoren in dezelfde richting wijzen om handelssystemen in staat te stellen om te
handellen.
· Tenslotte is er nog een Actie-instelling die omschreven is als Alleen alerts genereren. In deze
stand wordt er steeds een alert-boodschap (een Text signaal) gegenereerd als de indicator een
aan- of verkoop moment signaleert, zonder dat er een koop of verkoop actie gedaan wordt.
Via de rubriek Markrichting kan men aangeven of er Long of Short posities ingenomen worden...
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· bij de instelling Long en Short worden zowel long als short posities ingenomen
· bij de instelling Alleen long zullen short-signalen wel leiden tot het sluiten van een eventuele
long positie, maar er zal geen short positie ingenomen worden
· bij de instelling Alleen short zullen long-signalen wel leiden tot het sluiten van een eventuele
short positie, maar er zal geen long positie ingenomen worden
In de rubriek Signalen ziet u welke signalen de indicator geven kan
· Long entry is het openen van een long positie via een Buy-instructie
· Long exit is het sluiten van een long positie via een ExitLong-instructie
· Short entry is het openen van een short positie via een Sell-instructie
· Short exit is het sluiten van een short positie via een ExitShort-instructie
Initieel zijn alle aanwezige signalen ook actief (aangevinkt). Het is mogelijk om zo'n vinkje weg te
halen. het gevolg is dan gelijk aan de situatie alsof de betreffende instructie niet in de Indicator
voorkomt.
Let op: om een indicator of handelssysteem alleen maar long posities te laten innemen, is het
voldoende om dat in de rubriek Marktrichting in te stellen. Elke short entry wordt dan
automatisch geïnterpreteerd als een long exit en de long positie afsluiten zonder een short positie
in te nemen. Schakelt u de Short entry uit via de rubriek Signalen, dan zal er helemaal niets
gedaan worden als er een short signaal komt, en wordt dus ook niet de long positie afgesloten.
Via de rubriek Signalen omkeren kunt u de betekenis van Long entry en Short entry omdraaien.
Een Buy heeft dan tot gevolg dat een short positie wordt ingenomen en een Sell leidt tot een long
positie. Dus als u een handelssysteem heeft dat alleen maar verliesgevende transacties doet, dan
is het de moeite waard om hier even een vinkje te plaatsen.
3.10.16.5 Fonds instellingen
Het tabje Fonds is alleen beschikbaar als de instellingen van een koersdata (zoals DATA1)
aangepast worden.
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In de rubriek Koersbron geeft men aan van welke koersbron de koersgegevens moeten worden
ingelezen.
· normaliter is dat Vestics daily data voor week- en daggrafieken en Vestics tick data voor
intradag en dagverloop grafieken. Overigens is Vestics zelf slim genoeg om tussen deze beide
koersbronnen te wisselen indien de verkeerde is ingesteld
· verder is het mogelijk om grafieken te maken van externe koersbronnen, zoals databestanden
van andere pakketten e.d. U moet dan eerst de betreffende Koersbron definiëren via
Koersbronbeheer, en vervolgens kunt u de betreffende koersbron hier selecteren.
Via de rubriek Fondslijst kunt u het opzoeken van een fondsnaam beperken tot een bepaalde
fondslijst
Via de rubriek Fondstype kunt u het opzoeken van een fondsnaam beperken tot een bepaald
type fondsen, bijv. alleen de aandelen of alleen de obligaties.
In de rubriek Fonds geeft u de hele of gedeeltelijke fondsnaam in. Door vervolgens op Zoeken te
drukken verschijnen in de lijst alle fondsen met een naam waarin de ingegeven gedeeltelijke
naam voorkomt. Vervolgens kunt u dan het gewenste fonds uit de lijst selecteren.
3.10.16.6 Interval instellingen
Het tabje Interval is alleen beschikbaar als de instellingen van een koersdata (zoals DATA1)
aangepast worden.

In de rubriek Interval kunt u de interval selecteren voor de te laden koersdata. Deze rubriek is
niet beschikbaar voor DATA1 want die is gedefinieerd in de Grafiekeigenschappen. Immers
DATA1 is de koersdata waarop de hele grafiek gebaseerd is.
De rubrieken onder het kopje Historie laden zijn alleen beschikbaar bij DATA1. Alle andere
koersdata worden over dezelfde periode geladen als DATA1, uiteraard met hun eigen
respectievelijke Intervallen.
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Dus als u in DATA2 de weekkoersen van een fonds laat, en bij DATA1 is een historie van 2 jaar
geladen, dan zal voor DATA2 ook 2 jaar geladen worden, maar dan op weekbasis.
Voor de exacte betekenis van de rubrieken Historie laden verwijzen we naar de
Grafiekeigenschappen elders in de help.

3.10.17 Plot Eigenschappen dialoog
Deze dialoog is de oude dialoog, zoals deze in Vestics-1 werd gebruikt. In Vestics-2 wordt deze
dialoog alleen nog maar gebruikt vanuit de Designer.
De Plot Eigenschappen dialoog stelt u in staat om aan te geven hoe een bepaalde grafieklijn
(plot) wordt weergegeven in een Grafiek van Vestics.
Voor elke indicator gelden vooraf ingestelde eigenschappen die automatisch worden toegepast
als u de betreffende indicator in een grafiek toevoegd. Bij het 'ontwerpen' van de indicator in de
Designer-modus kunt u deze eigenschappen instellen (zie Designer).
U kunt de eigenschappen van een grafieklijn binnen 'n grafiek altijd aanpassen door de
betreffende lijn te selecteren via aanklikken en vervolgens via het contextmenu (rechter
muisknop) de menukeuze Indicator aanpassen te selecteren.
De Ploteigenschappen dialoog bestaat uit 2 tabbladen...
· Het tabblad Weergave geeft aan hoe de lijn weergegeven moet worden
· Het tabblad Subgrafiek geeft aan waar de lijn weergegeven moet worden
3.10.17.1 Het tabblad Weergave
Het tabblad Weergave ziet er als volgt uit:

De volgende instellingen zijn beschikbaar in de Plot Eigenschappen dialoog:
· Lijngrafiek geeft een lijn die alle punten verbind
· Bar(OHLC) geeft per tijdseenheid een staafje van de hoogste koers tot de laagste koers met
dwarsstreepjes die aangeven waar de openings- en slotkoers waren.
· Candle geeft een Japanse candlestick grafiek in de vorm van kaarsen.
· Histogram geeft een staafgrafiek waarbij de staven lopen van het koerspunt tot aan nul.
· HLC geeft een Bar-grafiek zonder openingskoers
· Band tekent tussen twee lijnen
· Tik geeft een trapvormige lijngrafiek waarbij de lijnpunten alleen verbonden worden via
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horizontale lijnen die verticaal verspringen bij elk nieuw koerspunt.
In de rubriek Plotkleur is te zien welke kleur de plot heeft. Via de knop [...] kan deze
kleur gewijzigd worden.
Desgewenst is het mogelijk om de plot op dagen dat de koers gedaald is een andere kleur te
geven dan op de dagen dat de koers gestegen of gelijk gebleven is. In de rubriek Omlaag is te
zien welke kleur gebruikt wordt op neergaande dagen. Via de knop [...] kan deze kleur gewijzigd
worden. Via een vinkje in de rubriek Dezelfde kan aangegeven worden dat beide kleuren gelijk
moeten zijn.

3.10.17.2 Het tabblad Subgrafiek
Alleen als de Ploteigenschappen dialoog wordt opgeroepen vanuit de Designer modus van het
grafiekprogramma om de standaardinstellingen van een indicator in te stellen, is het tabblad
Subgrafiek zichtbaar in het dialoogvenster.

Het tabblad Subgrafiek maakt het mogelijk om aan te geven waar een plot zal worden getekend
als deze aan een grafiek wordt toegevoegd...
· Eerste Subgrafiek: dit is meestal de subgrafiek waarin de koers van het fonds is getekend.
Plots die te maken hebben met de koers, zoals een voortschrijdend gemiddelde, zullen meestal
in de eerste Subgrafiek worden getekend.
· Nieuwe Subgrafiek: wordt gebruikt voor plots die bij voorkeur in een eigen Subgrafiek worden
getekend, zoals de omzet en indicatoren als de RSI en de MACD.
· Laatste Subgrafiek: wordt meestal gebruikt in combinatie met Nieuwe Subgrafiek. Door de
eerste lijn van een MACD in een nieuwe subgrafiek te tekenen, en vervolgens de andere lijnen
in de laatste subgrafiek, zullen alle lijnen van de MACD in een gemeenschappelijke subgrafiek
verschijnen.
Als een indicator eenmaal is toegevoegd aan een grafiek, dan kan de indicator eventueel naar
een andere subgrafiek verplaatst worden via de Grafiekeigenschappen dialoog.
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3.10.18 Werken met meerdere tijdsintervallen
In Vestics is het mogelijk om meerdere tijdsintervallen te combineren in één grafiek.
Om meerdere tijdsintervallen te combineren, moet de koersdata van het fonds meerdere keren
aan de grafiek toegevoegd worden. Bijv. één keer intradag koersdata op basis van 15 minuten,
en één keer intradag koersdata op basis van 60 minuten of koersen op dagbasis.
Vervolgens kan bij het invoegen van indicatoren aangegeven worden op basis van welke van de
beschikbare koersdata de indicator berekend moet worden. Als voorbeeld zullen we het invoegen
van een 20-daagse EMA in een intradaggrafiek op kwartierbasis bespreken.
We beginnen met het invoegen van de dagkoersen in de intradaggrafiek...
· maak een intradag grafiek van bijv. de AEX
· initieel heeft u dan de koersen van de AEX op kwartierbasis
· kies menu Grafiek >> Invoegen >> Data
· vul in AEX en druk op Zoeken
· selecteer de AEX index
· druk op het tabje Interval
· stel hier als interval 1 Dag in
· druk op het tabje Plots
· verander de subgrafiek naar Verbergen
· druk op OK
We hebben er bewust voor gekozen om de dagkoersen te verbergen. Het heeft immers geen zin
om twee keer dezelfde koersgrafiek te zien.
Vervolgens gaan we de 20-daagse EMA toevoegen...
· kies menu Grafiek >> Invoegen >> Indicator
· kies de EMA en druk op OK
· vul de gewenste periode in, bijv. 20
· selecteer het tabje Geavanceerd
· kies hier AEX op dagbasis
· druk op OK
Nu wordt de EMA berekend op basis van de dagkoersen van de AEX.
Let op: de voorloopperiode van de grafiek moet dan uiteraard ook ingesteld worden op minimaal
20 dagen. Bij een kwartier grafiek, met 34 kwartier per dag, moet de voorloopperiode dan op 680
bars ingesteld worden.
En nu de toepassing van een dergelijke indicator in een intradaggrafiek...
Meestal gebruikt men de langere interval als trendfilter, en dat kan ook ingesteld worden...
· kies menu Grafiek >> Indicator aanpassen
· selecteer de EMA
· ga naar het tabje Trading
· selecteer in de rubriek Systeem de instelling "Close crosses EMA"
· selecteer in de rbriek Actie de instelling "Bereken lange trend"
· druk op OK
Als u nu een handelssysteem toevoegt aan deze grafiek, dan zal dat systeem nooit tegen de
trend in traden.
Dus als de koers boven z'n 20-daagse EMA staat, dan worden er geen short trades gedaan en
als de koers onder de 20-daagse EMA staat worden er geen long trades gedaan.
Als de trend omhoog is, en er dus geen short trades gedaan mogen worden, dan zal een
verkoopsignaal er wel toe leiden dat een eventuele long positie gesloten wordt, maar er wordt dan
geen short positie ingenomen.
Binnen één grafiek kunnen maximaal 3 trendfilters gebruikt worden: de lange, middellange en
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korte termijn trend.

3.10.19 Indicator over Indicator
Het is in Vestics mogelijk om een Indicator te berekenen over een andere indicator, bijv. een EMA
van de RSI.
Veel indicatoren worden normaliter uitgerekend op basis van de slotkoers. Als u echter naar de
instellingen van een dergelijke indicator kijkt, dan ziet u dat de Close vaak gewoon een
invulargument is, net als de periode.

Zo is in dit instellingenscherm van de MA-indicator een instelling xSeries aanwezig die standaard
op Close staat. Door de waarde Close te veranderen in een andere waarde, kunt u er voor zorgen
dat de MA wordt uitgerekend over die andere waarde.
Dus als u in plaats van Close de waarde High, Low of Open invult, dan wordt een gemiddelde
berekend van de hoogste, laagste of openingskoers. Als u op de plaats van Close een formule
ingeeft, bijv. (High+Low)/2 dan wordt het gemiddelde berekend over de zgn. Middenkoers van
elke dag.
Elke nieuwe indicator die ingevoegd wordt in een grafiek krijgt ook een naam. De naam staat
linksboven in het invulschermpje (in bovenstaand voorbeeld is dat MA2), en kan desgewenst
veranderd worden. Deze naam is verder in de grafiek bekend en kan gebruikt worden in een
andere Indicator op de plaats van de Close.
Dus als u eerst de indicator RSI toevoegt aan de grafiek, dan krijgt deze standaard de naam RSI.
Vervolgens kunt u een EMA over die RSI toevoegen door bij de in te voegen EMA het woordje
Close te veranderen in RSI.
Er is echter een bijkomend probleem bij het tekenen van deze EMA over een RSI... een EMA
wordt namelijk standaard in de eerste subgrafiek getekend (bij de koers). U moet daarom zelf
even de EMA-lijn selecteren (door er op te klikken) en deze vervolgens slepen naar de subgrafiek
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van de juiste indicator, in dit geval de RSI.
Samenvattend nogmaals de procedure voor het toevoegen van een indicator op een indicator...
· voeg de eerste indicator op de gebruikelijke manier toe
· let even op wat de naam is die linksboven in het instellingenscherm staat
· u kunt het instellingenscherm ook opnieuw opvragen via rechter muisknop >> Indicator
aanpassen
· voeg nu de tweede indicator toe
· vul op de plaats van Close de naam van de eerste indicator in
· vul de andere instellingen zoals periode e.d. in en druk op OK
· meestal staat de tweede indicator in de verkeerde subgrafiek (bijv. bij de koers)
· klik de lijn van de twede indicator aan en sleep deze naar de juiste subgrafiek
Let op: Als Close niet als een instelling beschikbaar is, dan kan de instelling Close ook niet
veranderd worden in de naam van een andere indicator. In dat geval is het dus niet mogelijk om
de betreffende indicator toe te passen op een andere indicator. Dat is bijv. het geval bij de ADX,
die behalve de Close ook de High en Low nodig heeft en dus normaliter alleen toegepast kan
worden op een koers en niet op een andere indicator.
Geavanceerd gebruik: Als een indicator uit meerdere lijnen bestaat (zoals de RSI), dan zal de
naam van de indicator automatisch verwijzen naar de eerste lijn (plot1) van die indicator. Om te
refereren naar de tweede of derde lijn van de betreffende indicator, dan moet u dat expliciet doen
door Plot2 of Plot3 achter de naam te vermelden. Bijv. RSI.plot2.

3.10.20 Het gebruik van Calculation
Soms wilt u even een berekening loslaten op de koersdata of een indicator, en het resultaat
daarvan in de grafiek laten zien. Voor die toepassing is het mogelijk om een willekeurige formule
in te typen op het tabblad Calculation van de Invoegen indicator dialoog.
Als u de menukeuze Grafiek >> Invoegen >> Invoegen maakt, dan verschijnt de Invoegen
dialoog met de diverse tabbladen voor Indicator, Colorbar, enz. Elk van die tabbladen bevat een
overzicht van de beschikbare modules van dat betreffende type.
Eén van de tabblad heeft de naam Calculation en dat tabblad kan gebruikt worden om ad hoc
een formule in te typen en het resultaat van de berekening zichtbaar te maken in de grafiek.
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In de rubriek Naam vult u de naam voor de formule in. Dit moet een geldige VestiCode naam zijn.
Een dergelijke naam moet beginnen met een letter, en mag alleen bestaan uit letters en cijfers.
Spaties en speciale tekens zijn niet toegestaan in de naam. De gekozen naam wordt getoond in
de legenda van de grafiek, en mocht u indicatoren willen stapelen, dan is dit ook de naam die u
bij een andere indicator moet invullen om berekeningen los te laten op deze waarde.
In de rubriek Formule moet u een geldige VestiCode formule intikken. In principe is het zelfs
mogelijk om hier een heel VestiCode programma in te typen, maar daar is deze functie niet voor
bedoelt en dan is het veel eenvoudiger om de Designer te gebruiken. Voor de VestiCode syntax
verwijzen we naar het aparte helpbestand voor VestiCode dat via de vesticsknop >> Help >>
VestiCode help te bereiken is.
In de rubriek Plot kunt u een vinkje plaatsen om te zorgen dat het resultaat van de formule geplot
wordt in de grafiek. Als u dat niet doet zal de berekening alleen uitgevoerd worden maar ziet u er
verder niets van in de grafiek.
In de lijst Vorige ziet u alle Calculations die u in het verleden al eens ingebracht hebt. Op die
manier kunt u altijd teruggrijpen op deze formules. U selecteert een bestaande formule door er op
te dubbelklikken.
Via de knop met het Minteken kunt u oude formules weggooien. U selecteert dan één van de
formules uit de lijst en drukt op de knop met het minteken.
Let op: Een Calculation moet een resultaat opleveren dat eventueel geplot kan worden in de
grafiek. Dat betekent dus dat de formule in principe een numerieke expressie moet zijn. Als u een
Calculation voor andere doeleinden gebruikt, bijv. om een Alert te genereren, of om gegevens te
Printen, dan moet u een truukje toepassen om te zorgen dat toch aan de voorwaarde voldaan
wordt dat er een numerieke waarde wordt toegekend aan de Calculation. U bereikt dat door de
formule te beginnen met 0; waardoor de waarde 0 toegekend wordt aan het resultaat van de
Calculation. Voorbeeld: u wilt in een kwartiergrafiek om 13:45 een Alert genereren. De VestiCode
formulering daarvoor is IF TIME=1345 THEN ALERT("Het is 13:45"); Toch kunt u dat
niet als Calculation formule gebruiken omdat de Calculation een waarde verwacht. U lost dat dan
op door 0; vóór de IF te plaatsen. Het is de bedoeling dat Vestics op termijn wordt aangepast om
deze constructie onnodig te maken.
Enkele voorbeelden van calculations:
Lijn op de Middenkoers: (High+Low)/2
Alternatieve Middenkoers: (High+Low+Close)/3
Nog een variant: (High+Low+2*Close)/4
Lijn op 2% boven de slotkoers: 1.02*Close
Lijn 2% onder de laagste koers: 0.98*Low
Hoogste koers van de afgelopen 14 dagen: Highest(High,14)
Laagste slotkoers van de afgelopen 20 dagen: Lowest(Close,20)
Horizontale lijn op 100: 100
Signaal als Slotkoers door 200 daagse MA:
0; if Close crosses above Average(Close,200) then Alert("Slotkoers
boven MA");

3.10.21 Handelssysteem in grafiek
Via de Invoegen Indicator dialoog kunt u behalve indicatoren ook handelssystemen toevoegen
aan de grafiek. De afhandeling is geheel identiek aan het invoegen van een indicator en vereist
geen verdere toelichting.
Tradingblokken
Het verschil tussen een handelssysteem en een indicator zit in het feit dat een handelssysteem
allerlei berekeningen uitvoert die uiteindelijk resulteren in aan- en verkoopopdrachten. Deze aanen verkoopopdrachten resulteren uiteraard in beursposities (ook Trades genoemd) die op het
scherm zichtbaar gemaakt worden als groene en rode blokken, waarbij groen een winstgevende
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trade is en rood een verliesgegevende trade. Deze blokken worden getekend van het punt waar
de positie ingenomen wordt tot het punt waar de positie weer gesloten wordt.
Andere gegevens
Naast de rode en groene tradeblokken kan een handelssysteem ook nog allerlei andere
gegevens zichtbaar maken op het scherm, zoals de indicatoren waarop gehandeld worden e.d.
Welke extra gegevens dat zijn is afhankelijk van de programmeur die het handelssysteem
gemaakt heeft. Handelssystemen die uit TradeStation overgenomen zijn zullen helaaml geen
extra informatie weergeven omdat het in TradeStation nu eenmaal niet mogelijk is om indicators
te plotten vanuit een handelssysteem.
Overzicht Transacties
Zodra er in de grafiek een trade gedaan wordt, verschijnt er in de menubalk van de grafiek
automatisch een extra tabblad Transacties waar de gegevens van de individuele transacties
zichtbaar gemaakt worden.
Transactiekosten, Slippage en Spread
De te hanteren kosten, slippage en spread kunt u instellen via de Grafiekeigenschappen. Binnen
de grafiekeigenschappen is een apart tabje Trading voor deze instellingen.
Instrument module
(deze functie is nog niet operationeel!!!) Het is mogelijk om in de grafiek van bijv. de AEX index
een handelssysteem toe te voegen waarbij de aan- en verkoopopdrachten niet worden uitgevoerd
op de koers van de AEX-index zelf, maar op basis van opties of futures op de AEX-index. Op
dezelfde manier kunt u bijv. in de grafiek van Philips een handelssysteem toevoegen om te
handelen in opties op Philips.
Voor dat doeleinde zullen in de toekomst speciale Instrument modules komen die op basis van de
onderliggende waarde (de AEX of Philips) uitrekenen wat koers van de optie of future zou moeten
zijn. deze theoretische prijs wordt vervolgens gebruikt in de backtest zodat u een langjarige test
kan doen waarbij steeds andere optie- of futureseries gekocht worden. Een instrument wordt
toegevoegd via het tabje Instrument in de Invoegen Indicator dialoog.
Money management module
Bij het backtesten van een handelssyteem is het mogelijk de uitkomst (het eindkapitaal) sterk te
beïnvloeden door wel of niet de winsten te herbeleggen, en in welke mate er herbelegd wordt.
Zonder money management zal een backtest altijd uitgaan van 1 aandeel of 1 contract per aanen verkoopopdracht. Via het tabje Trading >> Money management in de Grafiekeigenschap
kunt u een van de beschikbare Money Mangement modules selecteren...
· via Vast aantal aandelen wordt altijd een vast aantal aandelen of contracten gekocht
· via Vast bedrag wordt altijd een vast bedrag geïnvesteerd
· via Herbeleggen worden alle winsten (en verliezen) geherinvesteerd
Daarnaast kunt u, als u bekend bent met VestiCode, desgewenst ook eigen money management
modules toevoegen aan de lijst. (zie het VestiCode helpbestand)
Rapportage module
Standaard wordt de hele rapportage automatisch verzorgt door de portefeuillemodule van Vestics.
Mocht u extra rapportage willen, dan kunt u dat verzorgen via het invoegen van een rapportage
module in de grafiek.
Ook dit gaat via de Invoegen Indicator dialoog, waarbij één van de rapportage modules van het
tabje Report gekozen wordt...
· SystemReport is een zeer gedetailleerde samenvatting (ca. 50 regels) waarbij de resultaten
worden gesplitst naar Alle trades, Long Trades en Short Trades. Deze module komt overeen
met de System report zoals deze in TradeStation werd gemaakt.
· TraderStyle is een ietwat compactere samenvatting (ca. 20 regels) waarbij de resultaten meer
gesplitst worden naar Winstgevende en Verliesgevende trades.
· RRR is een hele compacte rapportage die alleen maar de winst, drowdawn en de RRR
weergeeft, waarbij RRR een leverage onafhankelijke risico/rendements maatstaf is. Hoe hoger
de RRR van een systeem, des te meer rendement het systeem maakt per eenheid gelopen
risico.
Het kan goed zijn dat bij u nog meer rapportage modules beschikbaar zijn, en als u bekend bent
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met VestiCode dan kunt u desgewenst ook eigen rapportage modules toevoegen aan de lijst. (zie
het VestiCode helpbestand)
Signalering activeren
99% van de tijden dat u een handelssysteem toevoegd aan een grafiek, is dat om te backtesten
of te onderzoeken. Pas na lang onderzoek, aanpassingen en optimalisaties bent u uiteindelijk zo
ver dat u het systeem daadwerkelijk wilt gaan volgen. Op dat moment kunt u het genereren van
signalen activeren.
Dat gaat via Grafiekeiegenschappen waar u op het tabje Trading en het subtabje Signalen de
signalering kunt activeren.
3.10.21.1 Stappenplan geautomatiseerd handelssysteem
Dit stappenplan laat zien hoe u een handelssysteem kunt activeren Vestics zodat er signalen
uitkomen als het handelssysteem van positie verandert.
Als voorbeeld gebruiken we het MACrossOver systeem op Philips dagbasis...
Voor meer informatie over dit systeem en andere systemen verwijzen we naar het separate
helpbestand over Analyse Technieken dat te vinden is onder de Vesticsknop >> Help >>
Analyse technieken.
1. Maak een nieuw tabblad
· kies Vesticsknop >> Tabblad >> Nieuw tabblad en noem het bijv. ook MACROSS
· indien er een sterretje staat bij de naam van het tabblad, kies dan Vesticsknop >> Tabblad >>
Huidig tabblad >> Sluiten indien niet zichtbaar om het sterretje weg te halen.
2. Maak een nieuw grafiekvenster
· kies Vesticsknop >> Programma's >> Grafiek >> Grafiek openen
· kies het sjabloon "Daggrafiek"
· kies het fonds Philips via de knop met de 3 puntjes achter het veldje Fonds
· druk op OK
· ga op het menu van de grafiek staan en kies Bestand >> Opslaan als >> Nieuwe vrije grafiek
· noem de grafiek MACROSS of zoiets
3. Voeg het MovAvgCrossOver-systeem toe
· ga op het menu van de grafiek staan en kies Grafiek >> Invoegen >> System
· selecteer het MovAvgCrossOver systeem en druk op OK
· pas de instellingen aan aan uw eigen wensen en druk op OK. Voor aandelen is de standaard
instelling 9/18 veel te snel en moet eerder denken aan 10/100.
4. Stel Trading eigenschappen in
· kies menu Grafiek >> Eigenschappen
· selecteer het tabje Trading en vervolgens het tabje Kosten
· stel de kosten in, bij. 0.3% per transactie (=0.6% per trade)
· selecteer het tabje Money management
· stel het startkapitaal in (bijv. 2000 euro) en kies voor 100% herbeleggen
· selecteer het tabje Signalen
· activeer de rubriek Trading signalen
· druk op OK
Via het tabje "Transacties" in de menubalk van de grafiek komt u in Portefeuillebeheer, waar u het
resultata van de afgelopen tijd kant analyseren op de verschillende tabjes. Vooral het tabje
Resultaat geeft daarbij een goed overzicht.
Als u de grafiek laat meelopen dan zullen de signalen standaard op het scherm komen.
5. Activeer signalen via SMS
Mocht u de signalen op uw SMS willen hebben, dan moet u dat even configureren...
· kies Vesticsknop >> Onderhoud >> Diensten

© 2001 Vestico BV

Vestics Referenties Algemeen

·
·
·
·
·
·
·

250

plaats een vinkje bij VCALERT Signaleringsserver
ga naar het tabblad Status
zoek het grote witte venster van het Signaleringsprogramma
maak de menukeuze Bestand >> Instellingen
druk op de knop HELP
in de inhoudsopgave (links) druk op het plusje voor Signaleringsprogramma
klik op het hoofdstuk Stap-voor-stap en volg de instructies hoe het SMS'en te activeren

3.10.22 Grafiek Eigenschappen
De Grafiek Eigenschappen kunnen opgeroepen worden via de menukeuze Grafiek >>
Eigenschappen of via rechter muisknop >> Grafiekeigenschappen.
De Grafiek Eigenschappen dialoog bestaat uit de volgende tabjes...

Elk van deze tabjes zal in de volgende hoofdstukken worden besproken.

Nadat de instellingen op alle tabjes correct zijn ingesteld kunt u de dialoog afsluiten door op de
knop OK te drukken. De grafiek wordt dan aangepast naar de door u ingestelde eigenschappen.
Het is eventueel mogelijk om tussentijds alvast een deel van de eigenschappen te activeren door
op de knop Toepassen te drukken. De wijzigingen tot dusver zullen dan in de grafiek verwerkt
worden en het effect van sommige van de nieuwe instellingen wordt dan meteen zichtbaar.
Door op de knop Annuleren te drukken wordt de dialoog afgesloten zonder dat eventuele
wijzigingen in de instellingen doorgevoerd zullen worden in de grafiek. Let op: wijzigingen die zijn
bevestigd met de knop Toepassen kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden door de knop
Annuleren.
Met de knop Help kunt u deze beschrijving oproepen.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op de diverse instellingen van
grafiekeneigenschappen. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van
deze help-tekst, kunt u het hele boek over de grafiekeigenschappen in logische volgorde doorbladeren.

3.10.22.1 Het tabje Fonds
Het tabblad Fonds bevat allerlei informatie over de koersdata van het fonds die weergegeven
moet worden.
Het tabblad Fonds ziet er als volgt uit:
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Op dit tabblad kunnen de volgende instellingen worden gemaakt:
In de rubriek Koersbron kunt u aangeven van welke bron u de koersgegevens wilt laden.
Normaal zal dat de gewone koersinformatie in Vestics zijn, maar desgewenst kunt u hier ook
aangeven dat de koersgegevens uit een andere bron genomen moeten worden, bijv. uit de
koersbestanden van een ander programma of vanaf een Cd-rom met koersgegevens.
Via de knop [...] kunt u eventueel een nieuwe bron definiëren.
In de rubriek Fonds kunt u aangeven van welk fonds u een grafiek wilt maken
Via de knop [...] achter de fondsnaam kunt u een aparte dialoog oproepen waar u kunt kiezen uit
alle beschikbare fondsen.
In de rubriek Interval geeft u aan wat de tijdseenheid (bar) voor de grafiek wordt. De default
instelling is een daggrafiek, maar u kunt vrijwel elke tijdseenheid kiezen. In het eerste vakje kiest
u het aantal eenheden en in het 2de vakje kiest u de eenheid zelf. Op die manier is het mogelijk
om een interval in te stellen van 3 minuten, 2 uur of 1 week, enz.
Let op: in Sjabloon grafieken en Fondsgrafieken zijn er strikte beperkingen ten aanzien van de
Interval. In princiepe wordt de Interval daarbij ingesteld in het sjabloon. Alleen bij een Vrije
grafiek zijn er geen beperkingen.
In de rubriek Periode geeft u aan hoeveel koersdata er in de grafiek geladen wordt.
U kunt dat op 3 manieren aangeven...
· bij een Veste startdatum geeft u aan wanneer de grafiek moet starten. De grafiek zal altijd
doorlopen tot en met vandaag, en wordt dus elke dag een dag langer.
· bij een vaste periode geeft u een begindatum en einddatum op van de grafiek.
· bij een variabele periode stelt u bijv. in dat u 1000 dagen wilt weergeven, en dan is dat de
periode van 1000 dagen die vandaag eindigt. Bij een variabele periode schuift dus de begin en
einddatum automatisch elke dag 1 verder.
In de rubriek Lege ruimte aan einde grafiek geeft u aan hoeveel perioden (bars) extra ruimte
rechts van de laatste bar vrij gelaten moet worden in het grafiekvenster.
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In de rubriek Voorloop periode voor indicators geeft u aan hoeveel bars extra geladen worden
vóór de eerste zichtbare bar. Op die manier kunt u zorgen dat bijv. een 200-daags
voortschrijdend gemiddelde al meteen een geldige waarde heeft bij de eerste zichtbare bar door
'onzichtbaar' 200 bars eerder al te beginnen met koersen inladen.
Via de rubriek Grafiek bij elke tik verversen kunt u desgewenst elke nieuwe koers meenemen in
de grafiek. Als deze rubriek niet wordt aangevinkt, dan wordt de grafiek pas aangepast als een
volledige tijdseenheid (bar) is verstreken.
3.10.22.2 Het tabje Grafiek
Het tabje Grafiek bevat allerlei instellingen die te maken hebben met de weergave van de grafiek.
Het tabje Grafiek is zelf weer onderverdeeld in een aantal tabjes...

De tabjes zijn...
· Raster, waarmee u het lettertype en de tekstkleur van het raster kunt instellen
· Kleuren, waarmee u de achtergrondkleur van d egrafiek kunt instellen
· Alias, waarmee u kunt aangeven of en hoe u de fondsnaam op de achtergrond van de grafiek
wilt hebben
· Copyright, waarmee u een copyright vermelding in de grafiek kunt plaatsen
· Plots, waarmee u de lijndikte van de lijnen kunt instellen
We zullen nu deze tabjes één voor één bespreken.
3.10.22.2.1 Het tabje Raster

Op het tabje Raster kunt u instellen hoe het raster van de grafiek er uit ziet.
Het tabje Raster ziet er als volgt uit:
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Op het tabje Raster kunt u de volgende eigenschappen instellen...
In de rubriek Modus kunt u aangeven hoe de rasterlijnen getekend moeten worden...
· de instelling Lijn geeft doorgetrokken lijnen
· de instelling Stippelijn geeft onderbroken lijnen
· de instelling Geen geeft geen lijnen
In de rubriek Kleur ziet u de huidige kleur van de rasterlijnen. Door op de knop [...] te drukken
kunt u een andere kleur kiezen voor de rasterlijnen.
In de rubriek Kleur rand ziet u de huidige kleur van de rasterrand (het kader). Door op de knop
[...] te drukken kunt u een andere kleur kiezen voor de rasterrand.
In de rubriek Lettertype ziet u een voorbeeldtekst van het huidige lettertype voor de getallen en
datum bij de schaalverdeling. Als deze tekst niet zichtbaar is, dan zou dat kunnen betekenen dat
de kleur van de tekst gelijk is aan de achtergrondkleur.
Via de knop Wijzigen... kunt u een ander lettertype kiezen. Behalve het lettertype zelf kunt hier
ook het formaat van de letters, de kleur van de letters en eigenschappen zoals vet gedrukt of
cursief instellen.
Als een grafiek uit meerdere subgrafieken bestaat, dan worden deze subgrafieken van elkaar
gescheiden door een zogenaamde splitter. In de rubriek Splitter Kleur kunt u zien welke kleur de
splitters momenteel hebben. Via de knop [...] kunt u deze kleur naar wens veranderen.
In de rubriek Dikte kunt u de gewenste dikte van de splitters (in pixels) aangeven.
In de rubriek Vertikale schaalverdeling kunt u aangeven of u de schaalverdeling links of rechts in
het grafiekvenster wilt plaatsen. U heeft de keuze uit Links, Rechts, Beide en Geen
schaalverdeling.
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3.10.22.2.2 Het tabje Kleuren

Via het tabje Kleuren kunt u instellen welke achtergrond gebruikt wordt voor deze grafiek
Het tabje Kleuren ziet er als volgt uit:

Op dit tabje kunt u de volgende rubrieken instellen...
Bij Achtergrondkleur geeft u aan welke kleur de achtergrond van de grafiek moet krijgen. Door
op de knop [...] te klikken kunt u de kleur aanpassen.
Bij 2de achtergrondkleur kunt u eventueel een 2de kleur opgeven, die gebruikt wordt als u kiest
voor de optie 'Achtergrondkleur laten verlopen tussen 2 kleuren'. Door op de knop [...] kunt u de
kleur aanpassen.
Vervolgens kiest u één van de volgende mogelijkheden...
· Kies Gebruik slechts 1 achtergrondkleur om een egale achtergrond te krijgen in 1 kleur.
· Als u kiest voor Achtergrond verloopt tussen subgrafieken zal elke subgrafiek een egale
achtergrond hebben in de achtergrondkleur, maar bij elke volgende subgrafiek zal de
achtergrondkleur ietsje fletser zijn dan de vorige, zodat de subgrafieken duidelijk van elkaar
afsteken.
· Door de keuze Achtergrond laten verlopen tussen 2 kleuren zal de achtergrond geleidelijk
overlopen van de Achtergrondkleur (boven in het scherm) naar de 2de achtergrondkleur (onder
in het scherm).
Via de instelling Plaatje is het mogelijk om, in plaats van een achtergrond in 1 of 2 kleuren, een
eigen achtergrond te gebruiken die bestaat uit een bitmap. Een dergelijke bitmap kan gescanned
worden of met behulp van het programma Paint gemaakt worden.
NB. Als de afmetingen van de bitmap niet overeenkomen met die van de grafiek dan wordt de
bitmap automatisch uitgerekt of in elkaar geduwd om de juiste afmetingen te krijgen. Dit kan
leiden tot grote vervormingen in de bitmap.
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3.10.22.2.3 Het tabje Alias

Op het tabje Alias onder het tabje Grafiek kunt u instellen of u de fondsnaam op de achtergrond
van de grafiek wilt weergeven, en zo ja, hoe.

Als het vakje Fondsnaam op achtergrond wordt aangevinkt, zal de naam van het fonds in grote
letters over de achtergrond heen worden geprojecteerd.
Via Lettertype kunt u kiezen uit talloze lettertypes en eigenschappen instellen zoals vette tekst of
cursief.
Omdat er standaard maar 16 kleuren instelbaar zijn bij het lettertype, kunt u met de knop Vrije
tekstkleur een eigen kleur naar wens instellen.
Door in de rubriek Schaduw een vinkje te plaatsen wordt er een schaduw gegenereerd onder de
letters, waardoor de naam loskomt van de achtergrond.
Via de rubriek Afstand kunt u aangeven hoeveel schaduw er moet komen. Hoe meer schaduw,
des te verder komt de tekst 'omhoog'.
In de rubriek Kleur kunt u kiezen welke kleur de schaduw moet hebben.
Het resultaat ziet er dan ongeveer als volgt uit...
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3.10.22.2.4 Het tabje Copyright

Via het tabje Copyright onder het tabje Grafiek kunt u een copyright vermelding genereren in de
grafiek.

Via een vinkje in de rubriek Copyright tekst weergeven activeert u de copyright vermelding.
In de rubriek Copyright tekst geeft u de gewenste tekst in.
Om het © teken in de boodschap weer te geven moet u op uw toetsenbord de Alt-toets
ingedrukt houden en vervolgens het getal 0169 intikken. Als u dan de Alt-toets weer loslaat
staat © in de tekst.
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Via Lettertype kunt u kiezen uit talloze lettertypes en eigenschappen instellen zoals vette tekst of
cursief.
Omdat er standaard maar 16 kleuren instelbaar zijn bij het lettertype, kunt u met de knop Vrije
tekstkleur een eigen kleur naar wens instellen.
Normaliter wordt de copyright tekst op de grafiekachtergrond getekend. Het is echter mogelijk
een eigen achtergrond achter de copyright tekst te genereren, bijv. om een rustige achtergrond te
hebben, of om nog meer contrast te geven. Door een vinkje te plaatsen in de rubriek
Achtergrond kleuren geeft u aan dat u een eigen achtergrond achter de tekst wil hebben. U kunt
dan vervolgens de gewenste kleur instellen.
Het kan o.a. zijn dat de copyright tekst doorsneden wordt door de rasterlijnen, waardoor de
copyrihjt tekst slordig wordt weergegeven. Door dan een achtergrond te maken die dezelfde
kleur heeft als de grafiekachtergrond krijgt u een rustig kader zonder raster lijnen, waarin de
copyright tekst wordt weergegeven.
In de rubriek Positie geeft u aan waar in de grafiek de copyright tekst moet verschijnen.
Traditioneel wordt deze tekst in de rechter benedenhoek geplaatst, maar als het fonds zich net
in een dalende lijn bevindt, dan zou de copyright tekst wel eens door de koersgrafiek heen
kunnen gaan. In zo'n geval is de linkerbenedenhoek of de rechter bovenhoek misschien een
betere keuze.
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3.10.22.2.5 Het tabje Plots

Op het tabje Plots kunt u instellen hoe de lijnen van de diverse plots getekend moeten worden.
Het tabje Plots ziet er als volgt uit:

In de rubriek Lijndikte geeft u aan wat de standaard dikte voor alle lijnen in de grafiek is...
· Automatisch zorgt er voor dat de lijnen normaal 1 pixel dik zijn, maar bij verdergaand
inzoomen geleidelijk dikker worden
· Automatisch (dik) zorgt er voor dat de lijnen normaal 2 pixels dik zijn, maar bij verdergaand
inzoomen geleidelijk dikker worden
· Vast betekent dat de lijnen een vaste dikte hebben, ongeacht hoe ver ingezoomed wordt.
Indien voor een vaste lijndikte wordt gekozen, dan deze in de rubriek Vaste lijndikte ingesteld
worden.
De hier ingestelde lijndikte zal toegepast worden voor alle plots in de grafiek, tenzij bij de
betreffende lijn is ingesteld dat deze niet de instelling van de grafiek volgt maar een eigen
instelling heeft.
De rubriek Ontbrekende bars tekenen is nog niet geactiveerd en moet altijd leeg blijven.
3.10.22.3 Het tabje Subgrafieken
Op het tabje Subgrafieken kunt u de eigenschappen van de individuele subgrafieken instellen.
Het tabje Subgrafieken ziet er als volgt uit...
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In de lijst Subgrafiek kunt u kiezen uit de beschikbare Subgrafieken.
De tabjes Schaalverdeling en Plots worden dan gevuld met de gegevens van de betreffende
subgrafiek.
De keuze <verborgen plots> zorgt er voor dat de gegevens van alle verborgen plots, die niet
zichtbaar zijn in één van de subgrafieken, alsnog zichtbaar worden in het tabje Plots.
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3.10.22.3.1 Het tabje Schaalverdeling

Op het tabje Schaalverdeling van het tabje Subgrafieken kunt u instellen welk soort
schaalverdeling u bij elke subgrafiek wilt.

Nadat u de gewenste subgrafiek heeft geselecteerd kunt u vervolgens de schaalverdeling voor
die subgrafiek selecteren.
Op het tabblad Schaalverdeling kunt u kiezen voor de door u gewenste schaalverdeling voor de
betreffende subgrafiek.
Bij de schaalverdeling Lineair zal de verticale as rechtlijnig opgezet worden, waarbij er een
directe relatie is tussen de hoogte in pixels of centimeters en de waarde. Dus elke x pixels komen
dan bijv. overeen met y Euro's in de koers en de afstand van 10 Euro tot 20 Euro is net zo groot
als de afstand van 70 Euro naar 80 Euro.
Bij een Semi-Log schaalverdeling zal de verticale as logaritmisch opgezet worden. Bij een
dergelijke opzet komt een bepaalde afstand (in pixels of cm) overeen met een vaste
vermenigvuldigingsfactor, zodat de afstand van 10 tot 20 Euro (een factor 2) even groot is als de
afstand van 40 tot 80 Euro !
3.10.22.3.2 Het tabje Subgrafieken Plots

Op het tabje Plots van het tabje Subgrafieken is het ook mogelijk om de individuele grafieklijnen
(plots) te zien en te wijzigen.
Let op: min of meer dezelfde functionaliteit is ook beschikbaar via Indicator aanpassen op het
tabje Plots. Het kan dus zijn dat deze functionaliteit op termijn uit de Grafiekeigenschappen
verdwijnt.
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Voor elke plot is de naam van de plot weergegeven en de indicator waar deze plot vandaan komt.
Tenslotte is de huidige kleur van de plot weergegeven.

Door in de kolom Subgrafiek te klikken kunt u desgewenst het subgrafiek nummer aanpassen.
Hierdoor wordt de betreffende plot van de ene subgrafiek naar de andere verplaatst. deze functie
is met name handig om een plot vanuit de <verborgen plots> te verplaatsen naar een van de
subgrafieken of omgekeerd.

Door in de kolom Kleur te klikken verschijnt een knop met [...] waarmee de kleur gewijzigd kan
worden voor de betreffende plot. Overigens is er een aparte Plot Eigenschappen dialoog, die het
mogelijk maakt om niet alleen de kleur van een plot te wijzigen, maar om alle eigenschappen van
een plot in te stellen.
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3.10.22.4 Het tabblad Trading
Het tabblad Trading bevat alle instellingen die te maken hebben met afhandeling van signalen uit
handelssystemen.

Deze instellingen zijn verdeeld over een 3-tal tabjes, namelijk...
· het tabje Kosten voor de transactiekosten
· het tabje Money management voor het bepalen van de positiegrootte
· het tabje Signalen voor het activeren van signalen
De inhoud van de diverse tabjes wordt nu in detail besproken.
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3.10.22.4.1 Het tabje Kosten

Het tabje Kosten bevat de instellingen voor de transactiekosten.

In de rubriek Slippage geeft u aan hoeveel slippage u wilt berekenen per trade. U kunt dat
uitdrukken als een percentage van de koers, of als een bedrag in euro's (of punten). In beide
gevallen wordt de koers voor ongunstig aangepast met de opgegeven slippage. Dus bij een
kooporder wordt de koers verhoogd met de slippage en bij een verkooporder wordt de koers
verlaagd met de slippage.
In de rubriek Spread geeft u aan wat de spread is die normaliter toegepast wordt op het
betreffende fonds. U kunt dat uitdrukken als een percentage van de koers, of als een bedrag in
euro's (of punten). Vestics berekent aan de hand van de opgegeven spread de waarschijnlijke
bied- en laatprijzen en past die toe bij de transacties.
In de rubriek Kostentabel kunt u (voor zover beschikbaar) een kostentabel selecteren. deze
wordt dan gehanteerd om de transactiekosten te berekenen. Indien u nog geen kostentabel heeft
aangemaakt voor uw bank of broker, dan kan via Tabellenbeheer.
Als u bij de rubriek Kostentabel gekozen heeft voor <Handmatig>, dan kunt u in de rubriek
Kosten aangeven welke kosten u wilt hanteren. Daarbij heeft u de keuze uit een percentage van
het transactiebedrag of een vast bedrag per transactie. Via de keuze per transactie/per trade kunt
u aangeven of het kostenbedrag geldt voor zowel de aankoop als de verkoop (dus per transactie),
of dat het de totale kosten zijn voor aankoop+verkoop (per trade, oftewel round-turn).
Ervaren backtester weten dat het geen enkele zin heeft om de kosten op de millimeter
nauwkeurig uit te rekenen. Zij hebben meestal een vuistregel voor de totale kosten en doen
geen moeite om elk onderdeel apart in te stellen. Zo is het heel gebruikelijk om bij een backtest
met futures keihard 100 euro als totale kosten in te stellen voor slippage, spread,
transactiekosten en tegenvallers. U laat dan (zoals in bovenstaand voorbeeld) de andere
rubrieken op 0 staan.
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3.10.22.4.2 Het tabje Money management

Op het tabje Money management stelt u in hoe groot de ingenomen posities zijn.

Allereerst geeft u bij Startkapitaal het beginbedrag op. Dit bedrag is o.a. belangrijk voor de
rendementsberekening.
Let op: als u met een kapitaal van 10.000 euro gaat traden en vervolgens steeds slechts 1
aandeel Philips koopt, dan kan het zijn dat u met een prima handelssysteem toch maar eindigt
op een eindkapitaal van 10.200 euro. Uw rendement is dan slechts 2% en dat komt omdat u
slechts een fractie van het kapitaal gebruikt hebt om mee te traden. Pas dus op dat het
startkapitaal in verhouding staat tot de ingenomen trading posities.
In de rubriek Positiegrootte kunt u aangeven hoe u de grootte van de posities bepaalt.
U kunt daarbij kiezen uit 3 standaard methodes...
De meest gebruikelijke vorm is Herinvesteren. Daarbij investeert u steeds een vast percentage
van uw kapitaal. dat kan 100% zijn of meer of minder. Als u te weinig investeert, dan doet u
zichzelf te kort, investeert u te veel dan neemt u te veel risico.
Let op: als u bijvoorbeeld opties koopt, dan moet u er rekening mee houden dat deze
waardeloos aflopen. Zou u dan uw hele kapitaal steds investeren in die opties, dan komt er
oherroepelijk een moment dat u alles verliest. Bij opties is het dus verstandig om slechts 3040% per keer in te zetten. dat geldt met name bij out-of-the money opties.
Een andere variant is een Vast bedrag per trade. Als extra argument geeft u dan op hoeveel u
per trade wilt investeren. Dat mag meer of minder zijn dan het startkapitaal.
De derde variant is een Vast aantal aandelen (of contracten). U geeft dan op hoeveel aandelen
u per trade wilt kopen. deze vorm wordt vooral toegepast bij futures. U koopt dan steeds 200x de
AEX index (de grootte van een FTI future), en het is niet mogelijk te herinvesteren, omdat men nu
eenmaal steeds een heel contract van 200x de index moet kopen.
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Naast de drie standaard methodes is er nog een mogelijkheid om een eigen Money
management functie te hanteren. Deze moet dan in VestiCode ontwikkeld worden en kan
gebruik maken van allerlei dynamische factoren, zoals de volatility van de markt of het risico van
de nieuwe trade. U moet dan de te gebruiken Money management functie kiezen uit de lijst. Via
de knop Instellen kunt u vervolgens eventuele instellingen opgeven voor de Money management
functie.
Let op: de drie standaard MM-functies zijn ook als VestiCode modules beschikbaar. daardoor
kunt u ze toevoegen aan een grafiek (als 'eigen' MM functie) en de instellingen maken via de
knop Instellen. Voor de backtest maakt het niet uit of u de ingebouwde functie Herinvesteren
gebruikt of de externe functie Reinvest. Er is echter één subtiel verschil, en wel het feit dat u
met de externe functie instellingen gebruikt die geoptimaliseerd kunnen worden. Door het
herinvesteringspercentage te laten lopen van 50 tot 150 kunt u bijv. zien wat het effect van het
herinvesteringspercentage is op uw eindkapitaal. Op die manier kunt u dus ook de optimale
herinvesteringsfactor (optimum-f) bepalen.
3.10.22.4.3 Het tabje Signalen

Op het tabje Signalen stelt u in of de grafiek signalen genereert.

Door de rubriek Tekstberichten aan te vinken zal de grafiek tekstberichten (gegenereerd door de
Alert-instructie) doorgeven aan het signaleringsprogramma.
Door de rubriek Koopsignalen aan te vinken zal er voor elk koop- of verkoopsignaal een bericht
doorgegeven worden aan het signaleringsprogramma.
In de rubriek Lokatie kunt u aangeven naar welke lokatie de berichten verstuurd worden.
Standaard is dat de "huidige lokatie", maar u kunt de signalen ook naar een vaste specifieke
lokatie laten sturen.
Let op: over het algemeen is het beter om signalen naar de "Huidige lokatie" laten sturen. Op
die manier kunt u centraal regelen waar de signalen vandaag naar toe moeten. de ene keer
bent u misschien thuis en de volgende keer bent u onderweg.
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Het is echter ook mogelijk een vaste lokatie in te stellen, en een mogelijke toepassing daarvan is
het draaien van een gast-grafiek van een andere Vesticsgebruiker. Op die manier kunt u op uw
systeem de grafiek laten draaien van iemand anders, en wel zodanig dat alle signalen
rechtstreeks naar die andere persoon gaan. Omgekeerd draait uw grafiek op het systeem van de
andere persoon, en op die manier bent u beide min of meer ongevoelig geworden voor storingen.
Immers, als uw computer plat gaat of geen koersen meer krijgt dan draait de computer van de
andere persoon gewoon door, en omgekeerd als de andere computer plat gaat komen de
signalen altijd nog van uw computer. De kans dat beide systemen tegelijkertijd storing hebben is
erg klein.

3.10.23 Sjabloonbeheer
Met de functie Sjabloonbeheer kunt u uw grafieksjablonen beheren.
Als u een grafiek maakt van de koersgegevens van een bepaald fonds, dan dient u altijd te kiezen
uit één van de beschikbare sjablonen.
Als Vestics voor de eerste keer geïnstalleerd wordt, dan zijn er standaard een aantal
grafieksjablonen beschikbaar, zoals Daggrafiek, Weekgrafiek, Intradaggrafiek en Dagverloop.
Met behulp van Sjabloonbeheer kunt u nieuwe sjablonen toevoegen of de eigenschappen van
bestaande sjablonen wijzigen.
In de nu volgende hoofdstukken wordt deze functie verder besproken. Door steeds op de menukeuze volgende of next,
rechtsboven in dit helpvenster, te klikken kunt u de logische verhaallijn volgen.

3.10.23.1 Soorten sjablonen
Het gedrag en het gebruik van sjablonen wordt zéér sterk beïnvloed door één eigenschap van de
sjablonen, namelijk de instelling die aangeeft wat er moet gebeuren met wijzigingen. Voor een
goed begrip van sjablonen is deze eigenschap van cruciaal belang.
Als u een Daggrafiek van AbnAmro aan het bestuderen bent, en u voegt een indicator of trendlijn
toe aan de grafiek, wat moet er dan gebeuren met die aanpassing als u Vestics afsluit, of als u
een ander fonds in de grafiek sleept?
Er zijn allerlei acties denkbaar...
· Het kan zijn dat u aan het experimenteren bent en dat de aanpassing van tijdelijke aard was en
dus 'vergeten' moet worden.
· Het kan zijn dat u wilt dat de aanpassing weliswaar van tijdelijke aard is, maar wel
vastgehouden moet worden als u van fonds verwisseld. Op die manier kunt u bijvoorbeeld alle
fondsen in een fondslijst in het licht van die bepaalde indicator bekijken.
· Een andere mogelijkheid is dat u wilt dat de wijziging 'opgeslagen' wordt bij AbnAmro, zodat de
aanpassing permanent wordt voor dat ene fonds, maar alle andere fondsen hun eigen grafiek
behouden. Maakt u vervolgens bij Unilever een andere aanpassing, dan wordt die aanpassing
weer opgeslagen bij Unilever. Op die manier krijgt elk fonds zijn eigen grafiekindeling. Een
dergelijke aanpak ligt bijv. voor de hand als u met trendlijnen aan de slag gaat.
· Weer een andere mogelijkheidis dat u wilt dat dergelijke aanpassingen opgeslagen worden in
het sjabloon, zodat ze voor alle fondsen gelden.
· Tenslotte kan het ook nog zijn dat u gewoon wilt dat Vestics netjes vraagt wat de bedoeling is
op het moment dat u een grafiekvenster sluit. Het nadeel van deze overigens voor de hand
liggende oplossing, is het feit dat u bij het afsluiten van Vestics (soms na enkele dagen!) ineens
geconfronteerd wordt met de vraag wat er moet gebeuren met een aanpassing in grafiek X of
grafiek Y.
U ziet het, keus genoeg! Maar wat is de ideale aanpak?
Omdat elke aanpak zo z'n voor- en nadelen heeft, laten we de keuze graag aan u over. U mag
dat per sjabloon instellen.
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3.10.23.2 Starten en stoppen
De functie Sjabloonbeheer kan gestart worden vanuit het Bestandsmenu van elke grafiek door
middel van de menukeuze Sjabloonbeheer...

Het overzichtsvenster van de functie Sjabloonbeheer komt dan te voorschijn:

3.10.23.3 Aanmaken nieuw sjabloon
De eenvoudigste manier om een nieuw sjabloon aan te maken is rechtstreeks vanuit een
bestaande grafiek.
Dat gaat als volgt...
· Begin met een grafiek op basis van een bestaand sjabloon met dezelfde tijdsinterval als het
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nieuw te maken sjabloon. Dus als het nieuwe sjabloon op basis van dagkoersen gaat werken,
dan opent u een Daggrafiek van een willekeurig fonds; moet de nieuwe sjabloon weren met
een interval van 5 minuten dan opent u een intradag grafiek van een willekeurig fonds, enz.
· Pas bij Intradag grafieken de interval aan naar het gewenste aantal minuten. Dat gaat via
rechtermuisknop >> Grafiekeigenschappen.
· Pas nu de resterende indeling van de grafiek qua kleurstelling, indicatoren, lijntypes, enz. aan
naar de gewenste vorm voor het nieuw te maken sjabloon.
· Als de grafiek helemaal naar wens is slaat u deze op als een nieuw sjabloon via de menukeuze
Bestand >> Opslaan als >> Nieuw sjabloon en geef vervolgens de naam in die het nieuwe
sjabloon moet krijgen.
Desgewenst kunt u vervolgens de detail-instellingen van het sjabloon aanpassen via de functie
Bewerken van het sjabloonbeheer.

3.10.24 Tabje Dataseries
Boven in de menubalk van het grafiekprogramma staan een aantal tabjes. Behalve het tabje
Grafiek is er ook een tabje Dataseries.
Via het tabblad Dataseries is het mogelijk om alle koersen en andere dataseries van bar tot bar
te bekijken.

Initieel zal het tabje Dataseries alleen de koersgegevens van DATA1, zoals Open, Hoog, Laag en
Close, tonen.
Via de lijst van secties die links op het tabblad getoond wordt, kan een overzicht van alle in de
grafiek beschikbare dataseries opgevraagd worden. Deze lijst toont in eerste instantie alleen de
secties, maar door op het plus-teken vóór de naam van een sectie te klikken, kan de betreffende
sectie opengeklapt worden. Onder de naam van de sectie verschijnen dan de namen van alle
series die op dat niveau beschikbaar zijn en de namen van alle dieper liggende functies die door
de sectie aangeroepen worden. Ook nu kan weer door het klikken op het plus-teken de
betreffende functie verder opengeklapt worden, waardoor een volgend niveau van dataseries en
functies zichtbaar wordt.
Door te op de naam van een dataseries te dubbelklikken wordt de betreffende dataseries in een
kolom in het rechterdeel van het tabje toegevoegd. Door te dubbelklikken op een dataseries die al
als kolom weergegeven is, wordt de betreffende kolom weer weggehaald.
De kolommen in het rechtergedeelte van het scherm kunnen naar wens verder naar rechts of
naar links verschoven worden. Op die manier kunt u bijvoorbeeld twee kolommen die u wilt
vergelijken naast elkaar zetten.

© 2001 Vestico BV

269

Vestics

Via de menukeuze Bestand >> Dataseries exporteren kunt u de kolommen die zichtbaar zijn in
het Dataseries tabblad exporteren naar een tekstbestand zodat deze bijv. in Excel kunnen worden
ingelezen. Behalve de normale koerskolommen kunnen op die manier ook de waarden van
indicatoren e.d. worden geëxporteerd.
Door boven in de menubalk het tabje Grafiek te selecteren wordt het tabje met de dataseries
gesloten en ziet u weer de normale grafiek.

3.10.25 Tabje Transacties
Via het tabje Transacties in de grafiek komt u in Portefeuillebeheer, waar u alle transacties kunt
zien die door het handelssysteem in de grafiek zijn gedaan.
Als het tabje Transacties ontbreekt, dan betekent dit...
· dat er geen handelssysteem in de grafiek is
· dat het handelssysteem geen enkele transactie heeft gedaan. Dit laatse kan o.a. gebeuren als
u niet voldoende koersdata heeft om de indicatoren van het handelssysteem 'op gang' te laten
komen.
Voor de verdere beschrijving van de informatie verwijzen we naar het hoofdstuk over
Portefeuillebeheer in de Help.

3.10.26 Tabje Optimaliseren
Boven in de menubalk van het grafiekprogramma staan een aantal tabjes. Behalve het tabje
Grafiek is er ook een tabje Optimaliseren.
Via het tabje Optimaliseren is het mogelijk om de instellingen van een handelssysteem te
optimaliseren.

Om een optimalisatie in te stellen, moet u op het tabblad Inputs een aantal instellingen maken...
· Dmv Startdatum en Einddatum kunt u bepalen over welke periode geoptimaliseerd zal
worden.
· Bij Opties kunt u eventuele extra opties selecteren
· In de rubriek Series kunt u, indien geoptimaliseerd wordt volgens de methode Maximize of
Minimize, aangeven welke dataserie gemaximaliseerd of geminimaliseerd moet worden.
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Vervolgens kunt u onder het hoofdje Instellingen aangeven welke argumenten geoptimaliseerd
moeten worden.
Door op Start te drukken wordt de optimalisatie gestart.
In de nu volgende pagina's worden alle instellingen van het optimaliseren in detail besproken.
Door boven in de menubalk het tabje Grafiek te selecteren wordt het tabblad met de
optimalisatiefunctie gesloten en ziet u weer de normale grafiek.
3.10.26.1 Optimalisatie opties
Voordat u gaat optimaliseren kunt u enkele optionele velden instellen...

In de rubriek Startdatum en Einddatum kunt u aangeven dat u de optimalisatie wilt doen over
een deel van de koersdata in de grafiek. Het is niet mogelijk een grotere periode op te geven dan
die van de grafiek. Dus als u in de grafiek de koersdata heeft geladen van 1 januari 1990 tot 31
december 1999, dan moeten de begin en einddatum van de optimalisatie daartussen liggen.
In de rubriek Opties kunt u momenteel slechts één optie instellen, namelijk...
· Indien de optie Beste transactie negeren geselecteerd is, dan zal de beste transactie niet
meegenomen worden in het resultaat. Voor een combinatie die resulteerd in 25 min of meer
gelijkwaardige winnaars maakt dat niet zoveel uit. Voor een combinatie die resulteerd in een
klein aantal transacties, waarvan misschien ook nog extreem veel in één enkele super-winnaar,
wordt op die manier het resultaat drastisch teruggebracht, waardoor de kans dat deze
combinatie als optimaal gezien wordt sterk verkleind wordt. Deze optie benadeelt dus
combinaties met weinig trades en instellingen met super-winnaars, waardoor een robuuster
resultaat voorkeur krijgt.
· nomaal staat deze instelling op Geen
In de rubriek Series kunt u een dataseries uit de grafiek selecteren. Bij het verzamelen van de
resultaten van alle combinaties zal ook steeds de gemiddelde waarde van die series onthouden
worden. Deze gegevens kunnen later bij het bestuderen van de resultaten bekeken worden.
Via de rubriek Series kunt u eigen kengetallen berekenen en meenemen in de optimalisatie.
We zullen dat verder toelichten...
Stel u wilt uw handelssystemen beoordelen op basis van uw eigen kengetal-X, dat rekening
houdt met allerlei kenmerken, zoals rendement, drawdown, percentage winnende transacties,
enz.
U ontwikkeld dan een rapportage module in VestiCode die het kengetal-X berekent en opslaat
in een series, bijv. KX genoemd.
Tijdens het optimaliseren geeft u op (via de rubriek Series) dat de gemiddelde waarde van de
series KX onthouden moet worden. Omdat u er maar 1 getal in opgeslagen heeft, is de waarde
die onthouden wordt gelijk aan dat ene getal.
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3.10.26.2 Te optimaliseren instellingen
Onder het kopje Instellingen vindt u alle instellingen die gebruikt worden in de diverse
indicatoren en handelssystemen e.d. in de huidige grafiek.

Let op: in de lijst worden ALLE instellingen getoond van ALLE indicatoren, handelssystemen,
rapportage modules, enz. Het zal duidelijk zijn dat niet alle instellingen ook invloed hebben op het
resultaat van een handelssysteem. U moet dus wel weten wat het effect is van een bepaalde
instelling voordat u de moeite doet om deze te gaan optimaliseren.
Per instelling is er één regel met de volgende gegevens...
· onder Sectie staat de naam van de indicator of het handelssysteem waarin de instelling
gebruikt wordt
· onder Naam staat de naam van de betrefffende instelling
· onder Waarde staat de momenteel ingestelde waarde van de instelling
· onder Standaard staat de standaard waarde voor de instelling
· onder Omschrijving staat eventueel een korte omschrijving (indien beschikbaar)

Achter elke regel staan de velden waar de optimalisatie opdracht kan worden ingevoerd...
Onder Optimaliseren kunt u kiezen hoe de optimalisatiestappen moet verlopen...
· kies Geen als u geen optimalisatie wenst van het betreffende argument
· kies Vast als u wilt dat de stapgrootte vast is, dus van 1 tot 81 in 5 stappen levert 1, 21, 41, 61
en 81 op. Elke instelling is 20 hoger dan de vorige, maar de sprong van 1 naar 21 is
procentueel veel groter dan de sprong van 61 naar 81.
· kies Log. als u wilt dat de stapgrootte logaritmisch is, zodat elke stap procentueel gelijk is. Van
1 tot 81 in 5 stappen levert dan de waarden 1, 3, 9, 27 en 81 op waarbij elke instelling 3x groter
is dan de vorige.
Onder Van geeft u aan met welke waarde u wilt beginnen
Onder Tot geeft u aan met welke waarde u wilt eindigen
Onder Stappen geeft u aan in hoeveel stappen dat gebied afgetast moet worden. Hou daarbij
rekening dat de Van en Tot waarde zelf ook meetelen. Dus als u opgeeft van 1 tot 5 in 3 stappen,
dan geeft dat de waarden 1, 3, 5.
In plaats van het aantal stappen op te geven, kunt u ook de stapgrootte opgeven. Bij een vaste
stapgrootte doet u dat door een plusteken voor het getal te plaatsen. Dus Van 1 Tot 5 in stappen
van +2 betekent dat de instellingen 1, 3 en 5 doorgerekend zullen worden. Bij een logaritmische
stapgrootte geeft u de groeifactor tussen de instellingen op met een sterretje (het maal-teken in
computer syntax). Dus Van 1 tot 81 in stapgrootte van *3 betekent dat de instellingen 1, 3, 9, 27
en 81 worden doorgerekend.
Onder Decimalen geeft u aan op hoeveel decimalen de instelling afgerond moet worden. Bijv. bij
een MA-periode kan er geen sprake zijn van halve dagen e.d. en moet dus altijd een heel getal uit
de verdeling komen. Bij een instelling die loopt van 1 tot 4 in 3 stappen levert dat de waarden 1,
2.5 en 4 op, die vervolgens afgerond worden op 1, 3 en 4.
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Onder Volgorde geeft u aan in welke volgorde de instellingen worden gevariëerd. De instelling
met de laagste volgorde (1) wordt in de kolommen van de resultaatmatrix getoond. De instelling
met de 2de hoogste volorde (2) wordt in de rijen van de matrix getoond. Alle andere instellingen
zijn niet rechtstreeks zichtbaar in de matrix en moeten via de selectie velden opgeroepen worden.
Als u geen expliciete volgorde opgeeft dan wordt de volgorde van boven naar beneden
toegekend.
Let op: voor elke combinatie van instellingen zal het handelssysteem helemaal worden
doorgerekend. Bij 2 variabelen die elk 5 mogelijke instellingen (stappen) hebben, geeft dat dus 5
x 5 = 25 berekeningen. Bij 3 variabelen die elk 10 stappen hebben komt dat neer op 10 x 10 x 10
zijnde 1000 stappen. Wees dus terughoudend met het aantal stappen want anders zou het wel
'ns uren kunnen gaan duren. Tijdens het optimaliseren kunt u aflezen hoe lang het waarschijnlijk
nog zal gaan duren.
3.10.26.3 De optimalisatie matrix
Nadat u alle opties en instellingen heeft ingevuld drukt u op Start om de optimalisatie te starten.
Een optimalisatie duurt ongeveer 1 seconde per instelling, dus als er 100 instellingen moeten
worden doorgerekend, dan duurt het al snel een paar minuten. Tijd voor koffie dus!
Het resultaat van de optimalisatie is de optimalisatie matrix, die er zo uitziet...

In de matrix ziet u steeds het resultaat van 1 combinatie van instellingen. In bovenstaand
voorbeeld worden twee instellingen geoptimaliseerd, en de twee instellingen heten xLongBars en
xShortBars. Deze namen staan vermeld in de rubrieken Regels en Kolommen.
In de kolommen staan dus alle mogelijke waarden van de instelling xShortBars (1,4,7,enz.) en in
de rijen staan de waarden die xLongBars kan aannemen (20,40,60,enz.) Omdat er 6 kolommen
zijn en 10 rijen, levert dat in totaal 60 combinaties op.
In de matrix ziet u het resultaat van al die combinaties. Dus het getal 18164 in de linker
bovenhoek is de Totale winst die u gemaakt zou hebben als u de combinatie van xShortBars=1
en xLongBars=20 had ingesteld.
Achter elke rij staat het gemiddelde van die rij. Onder elke kolom staat het gemiddelde van elke
kolom, en rechtsonder staat het gemiddelde van de hele matrix.
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De kleuren van de resultaten geven in verschillende schakeringen van rood en groen aan hoe
goed de betreffende combinatie het heeft gedaan. De gele combinatie is de beste van de hele
matrix.
3.10.26.4 Weergave resultaten
Tijdens de optimalisatie zijn allerlei kengetallen onthouden van elke combinatie, en via de rubriek
Weergave kunt u aangeven welk van die kengetallen u in de matrix wilt zien.
U doet dat door in de rubriek Weergave het gewenste kengetal te selecteren.

De volgende keuzes zijn beschikbaar...
totale winst
Bij deze keuze wordt uitgegaan van de totale winst die gemaakt is tijdens de gehele periode.
jaarlijks rendement
Bij deze keuze wordt het totale rendement omgerekend naar een jaarlijks rendement. Bij de
berekening wordt uitgegaan van de gehele periode, ook al werd de eerste transactie pas na
enkele maanden gestart.
Let op: de rendementsberekening gaat uiteraard alleen goed als er een correct startkapitaal is
ingevuld. U kunt het startkapitaal opgeven via Grafiekeigenschappen >> Trading >>
Money management.
percentage winnaars
Bij deze keuze wordt het percentage winstgevende transacties als maatstaf genomen, ongeacht
het totale bedrag van de winst.
Profit Factor
Bij deze keuze wordt uitgegaan van de PF die als volgt berekend wordt:
PF = ( ( W / T) x GW ) / ( ( V / T ) x GV )
waarbij: W=winnaars, GW=gemid.winst, V=verliezers, GV=gemid.verlies en T=totaal trades
PRR
Bij deze keuze wordt gebruik gemaakt van de Pessimistic Return Ratio als beoordelings criterium.
De PRR is een variant op de Profit Factor. De formule voor de PRR is
PRR = ( ( ( W - ( W ^ 0.5 ) ) / T ) x GW ) / ( ( ( V + ( V ^ 0.5 ) ) / T) x GV )
waarbij: W=winnaars, GW=gemid.winst, V=verliezers, GV=gemid.verlies en T=totaal trades
Het verschil met de PF is dat het aantal winnaars en verliezers aangepast worden en wel in
pessimistische zin, dus winnaars omlaag en verliezers omhoog. De mate van de aanpassing is
met name sterk als er een klein aantal trades is. Dus bij 9 winnaars en 9 verliezers wordt de
verhouding (9-3)/(9+3) oftwel 0.5. Bij 25 trades is de verhouding (25-5)/(25+5) zijnde 0.66 en bij
400 trades is de verhouding na aanpassing (400-20)/(400+20) zijnde 0.9.
Drawdown
Dit is de maximale drawdown. Deze kan het gevolg zijn van één hele slechte trade, maar meestal
ontstaat de maximale drawdown in een slechte periode met veel verliestrades en slechts weinig
winstgevende trades, waardoor het tradingkapitaal steeds verder slinkt.
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RRR
Deze maatstaf is de Rendements/Risico Ratio, ontwikkeld door Pierre Dolmans en Frans
Schreiber van Vestico, en die door steeds meer analisten wordt overgenomen. De berekening is
als volgt...
RRR = (R-V) / D
waarbij: R=rendement per jaar, V=risico-vrije rente op jaarbasis, D=maximale drawdown over
de hele periode
Stel een systeem heeft 15% rendement op jaarbasis gemaakt. Als de risico vrije rente op 5%
staat, dan levert dat een overrendement van 10% op; we noemen dat de risco premie... het
bedrag dat men ontvangt voor het nemen van risico.
Als de maximale drawdown (een goede maatstaf voor risico) gelijk is aan 20%, dan levert dat
een verhouding tussen rendement en risico op van 10/20 = 0.5. Goede handelssystemen
leveren een RRR van boven de 0.5 op.
maximum waarde
(deze keuze is alleen beschikbaar als bij de optimalisatie opties een series is geselecteerd)
Hierbij wordt de gemiddelde waarde van de betreffende series getoond.
minimum waarde
(deze keuze is alleen beschikbaar als bij de optimalisatie opties een series is geselecteerd)
Hierbij wordt de gemiddelde waarde van de betreffende series getoond.
De weergegeven getallen zijn tevens de basis voor het selecteren van de beste combinatie.
3.10.26.5 Criterium voor kleurselectie
In de matrix worden de resultaten in gekleurde velden weergegeven. De kleur loopt van donker
rood (heel slecht) tot donker groen (heel goed).
Via de rubriek kunt u aangeven waarop deze kleur gebaseerd is...

Door <idem> te selecteren geeft u aan dat de instelling voor de kleurselectie gelijk is aan de
instelling voor weergave. Met andere woorden... de weergegeven waarde bepaalt tevens de kleur.
Door één van de andere waarden te kiezen wordt die waarde gebruikt om de kleur te bepalen.
Voor een beschrijving van de mogelijke waarden verwijzen we naar het hoofdstuk over
Weergave resultaten.
Toepassing:
Stel dat u als hoofdcriterium voor de selectie van de gewenste instelling de RRR wilt hanteren,
maar daarbij toch ook wel wilt kijken naar andere kentgetallen, zoals rendement, drawdown en
percentage winnaars.
U zou dan de kleurcodering kunnen baseren op de RRR en vervolgens de andere kengetallen
kunnen bestuderen. Via de kleurcodering heeft u dan steeds een indruk van de RRR-waarde
die bij elk kengetal hoort.
Een alternatief is om de RRR waardes weer te geven, en vervolgens de kleurcodes te baseren
op de verschillende kengetallen.
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3.10.26.6 Selectiemethode
De rubriek Selectie bepaalt hoe uiteindelijk de 'beste' combinatie zal worden gekozen.

Beste combinatie
Bij deze instelling wordt uit alle mogelijkheden automatisch de beste gekozen. Het nadeel van
deze methode is dat de beste dan heel geïsoleerd kan staan tussen allerlei slechte resultaten.
Een kleine verschuiving van het optimum levert dan al snel een veel slechter resultaat op.
Gebaseerd op gemiddelden
Bij deze methode worden alle instellingen afzonderlijk ingesteld. Dus stel dat er 2 argumenten
worden geoptimaliseerd met elk 10 instellingen (stappen). Dat betekent dat het handelssysteem
in totaal 10x10 = 100 keer doorgerekend wordt. Elk van de mogelijke instellingen van argument-1
wordt immers gecombineert met elke mogelijke instelling van argument-2. Dat betekent ook dat
de 3de instelling van argument-1 in totaal 10 keer doorgerekend wordt, steeds weer in combinatie
met één van de instellingen van argument-2. Door nou het gemiddelde te nemen van de 10 keer
dat instelling-3 van argument-1 wordt gebruikt, krijgen we een gevoel hoe goed instelling-3 van
argument-1 is. Uiteindelijk kiezen we als instelling voor argument-1 dan de instelling die het
hoogste gemiddelde rendement heeft opgeleverd. Op dezelfde manier kiezen we ook de beste
onder de 10 mogelijke instellingen van argument-2.
N.B. In een extreme situatie kan op het kruispunt van die twee instellingen toevallig een zeer
slecht rendement liggen.
Omliggende cellen meetellen
Bij deze selectiemethode is niet alleen het rendement van een bepaalde combinatie bepalend,
maar tevens het rendement van de omliggende combinaties. Dus een sterke combinatie die ligt
tussen andere sterke combinaties zal zwaarder wegen dan een betere combinatie die ligt tussen
allerlei zwakke combinaties.
Via de knop Beste wordt de beste combinatie geselecteerd, op basis van de ingestelde
selectiemethode.
3.10.26.7 Robuustheidstest
Bij een robuustheidtest is het niet de bedoeling om de optimale instelling te vinden, maar om
informatie te krijgen over het te testen systeem ten aanzien van de gemiddelde verwachting die
men mag hebben.
Dit wordt gerealiseerd door een gewone optimalisatie te doen, maar vervolgens niet te kijken naar
het optimale resultaat, maar naar het gemiddelde resultaat, en naar de verdeling van goede en
slechte resultaten.
De redenatie daarachter gaat als volgt...
· als u over verschillende tijdvlakken gaat optimaliseren, dan zult u vinden dat voor elk tijdvlak
een andere instelling optimaal zou zijn geweest.
· Het is onmogelijk om vóóraf de juiste instellingen te weten; de kans is dus groot dat we niet de
optimale instelling kiezen.
· Als een systeem erg gevoelig is voor de juiste instelling, en dus slechte resultaten geeft als de
instelling minder optimaal is, dan is dus de kans groot dat we een slecht resultaat maken.
· Als daarentegen alle instellingen een redelijk resultaat bieden, dan maakt het eigenlijk niet
zoveel uit of men de optimale instelling heeft of een instelling die daar sterk van afwijkt.
Een systeem is robuust als...
· Het gemiddelde rendement aanvaardbaar is
· De goede uitkomsten in een aaneengesloten gebied liggen
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· Het verschil tussen naast elkaar gelegen combinaties niet te groot is
Als een systeem voldoet aan deze criteria, dan mag men hopen dat het systeem ook in de
toekomst acceptabele resultaten oplevert. Immers... u kunt nooit weten wat de 'optimale' instelling
is voor de toekomst, maar u kunt wel aflezen uit de optimalisatie wat uw gemiddelde
resultaatverwachting is bij een willekeurig gekozen instelling.

3.11

Designer
De Designer is een gespecialiseerd programma voor...
· het samenstellen van complexe grafieken die signalen genereren e.d.
· het ontwikkelen van eigen indicatoren en handelssystemen
· het ontwikkelen en back testen van handelssystemen
Voordat u gebruik kunt maken van deze functie in Vestics dient u allereerst het gebruik van
VestiCode te activeren. Dat gaat via de menukeuze Vesticsknop >> Instellingen >> Algemeen
>> Bureaublad. U moet dan een vinkje plaatsen op de regel
"Het gebruik van VestiCode aktiveren".
Dit hoofdstuk beschrijft slechts het programma onderdeel "Designer". Voor een gedetailleerde
beschrijving van de programmeertaal VestiCode verwijzen wij naar het aparte Helpbestand over
VestiCode. Dit helpbestand is o.a. te vinden via de Vesticsknop >> Help >> VestiCode help, en
via de menukeuze Help van de grafiek.
Mocht u gebruik willen maken van de mogelijkheid om te programmeren in EasyLanguage, dan
verwijzen wij naar de documentatie van EasyLanguage, zoals die o.a. van de website van
Omega Research is te downloaden. Vestico zelf levert geen documentatie over EasyLanguage.
Wel is het zo dat alle functies die beschreven staan in de VestiCode helpbestanden ook
beschikbaar zijn in EasyLanguage.
In dit help-boek worden alle functies van de Designer besproken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te
drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over de Designer in logische volgorde
doorbladeren.

3.11.1 Starten en stoppen
De Designer is niet als los programma te starten, maar wordt altijd opgeroepen vanuit het
Grafiekvenster.

Via de menukeuze Beeld kan gekozen worden uit 3 mogelijke instellingen...
· Grafiek; dit is de normale grafiek modus waarbij de grafiek het hele scherm beslaat
· Designer; dit is de Designer modus die in deze documentatie verder toegelicht wordt
· Debugger; dit is een speciale foutopsporings modus van de Designer die verderop wordt
toegelicht
Door één van de bovenstaande keuzes te maken kan de betreffende modus geactiveerd worden.

© 2001 Vestico BV

277

Vestics

Behalve via de menukeuze is het ook mogelijk om met behulp van de functietoetsen F10
(Grafiek), F11 (Designer) en F12 (Debugger) tussen de 3 verschillende modi te wisselen.
Let op: Indien de menukeuze beeld niet beschikbaar is in de grafiek, dan komt dat omdat het
gebruik van VestiCode nog niet geactiveerd is bij u. Voordat u gebruik kunt maken van deze
functie in Vestics dient u allereerst het gebruik van vestiCode te activeren. Dat gaat via de
menukeuze Vesticsknop >> Instellingen >> Algemeen >> Bureaublad. U moet dan een vinkje
plaatsen op de regel "Het gebruik van VestiCode aktiveren".

3.11.2 Stappenplan: Nieuwe indicator
De Designer wordt binnen Vestics gebruikt om nieuwe Indicatoren of Handelssystemen toe te
voegen, of bestaande te wijzigen.
In het kort komt maken van een nieuwe indicator neer op het volgende...
· maak een grafiek op de gewenste interval (bijv. Daggrafiek of Intradaggrafiek)
· dubbelklik op het midden van de grafiek om deze te maximaliseren (werkt veel beter)
· kies menu Bestand >> Opslaan als >> Vrije grafiek en kies een naam (bijv. IndicatorX)
· kies nu menu Beeld >> Designer
· u komt nu in de ontwikkel omgeving van Vestics (de Designer)
· kies menu Editor >> Nieuwe module
· kies het juiste tabblad (Indicator, System, Function, enz.)
· kies een bestaande module als startpunt (bijv. als u een variant op de RSI wilt maken kunt u
beginnen met de bestaande RSI) of kies de bovenste regel < New Indicator > om met een
leeg scherm te beginnen.
· programmeer de nieuwe Indicator in het broncode tabblad rechtsonder
· open eventueel andere indicatoren (via menu Editor >> Open module) om te spieken of om
stukken over te nemen via kopieëren en plakken
· als u helemaal klaar bent, kies dan menu Editor >> Module controleren
· corrigeer alle fouten die op die manier gevonden worden
· kies vervolgens menu Editor >> Module eigenschappen
· vul de gegevens in en vergeet niet de kleuren en de subgrafiek in te stellen van de plots
(rechtsonder)
· kies menu Editor >> Opslaan
· kies menu Beeld >> Grafiek
· kies menu Grafiek >> Invoegen >> Indicator en nu staat de nieuwe indicator in de lijst en kan
gebruikt worden.
In de nu volgende pagina's worden de individuele onderdelen van de Designer in detail
besproken.

© 2001 Vestico BV

Vestics Referenties Algemeen

278

3.11.3 Algemene schermopbouw
Als de Designer actief is, is het grafiekvenster opgedeeld in 3 hoofdgebieden:

In de linkerbovenhoek staat een overzicht van de onderdelen (Koersbestanden, Indicatoren,
Handelssystemen, enz) die momenteel in de Grafiek geladen zijn. Deze onderdelen worden
Secties genoemd.
In de Rechterbovenhoek is een verkleinde weergave van de huidige grafiek zichtbaar.
De gehele onderste helft van het scherm wordt in beslag genomen door tabbladen met allerlei
verschillende informatie.

3.11.4 Aanpassen schermindeling
In het scherm zitten 2 zogenaamde splitters, oftewel verdelers, waarmee de indeling van het
scherm naar wens anders verdeeld kan worden...

De eerste splitter is een vertikale splitter, waarmee u kunt bepalen hoe de horizontale ruimte
tussen de grafiek en het overzicht van de secties is verdeeld. Door met de cursor naar de
vertikale splitter te gaan, kan het grafiek gedeelte smaller en breder gemaakt worden. In
bovenstaande situatie is de plek van de vertikale splitter gemarkeerd met een geel sterretje links
in het scherm.
De tweede splitter is een horizontale splitter, waarmee bepaald wordt welk deel van het scherm
beschikbaar is voor de tabbladen. Deze splitter kan dus omhoog of omlaag gesleept worden om
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de tabbladen groter of kleiner te maken. In bovenstaande weergave is deze splitter gemarkeerd
met een geel sterretje rechts in het beeld.
Als het totale venster van de Designer breder of smaller wordt gemaakt, gaat dat altijd ten koste
of ten gunste van het gedeelte dat beschikbaar is voor de grafiek.
Als het totale venster hoger of lager gemaakt wordt, dan blijft de procentuele verdeling tussen het
bovenste gedeelte en de tabbladen in het onderste gedeelte vast.

3.11.5 Grafiek binnen de Designer
Als de Designer actief is, is in de rechterbovenhoek van het scherm een verkleinde versie van de
grafiek zichtbaar.
Met behulp van twee splitters kan de ruimte voor de grafiek aangepast worden aan de behoefte.
Voor de rest is het gedrag van de grafiek geheel identiek aan het gedrag in de normale
Grafiekmodus. Via de rechter muisknop zijn dezelfde menu-keuzes beschikbaar, en ook functies
zoals selecteren, zoomen en scrollen, toevoegen van indicatoren, enz. werkt volledig identiek.

3.11.6 Het sectieoverzicht
In de linker bovenhoek van het Designerscherm staat een opsomming van de secties (formules)
die momenteel in de grafiek geladen zijn.
Met behulp van twee splitters kan de ruimte voor het sectieoverzicht aangepast worden aan de
behoefte.
Het sectieoverzicht ziet er als volgt uit...

In de kolom Naam staat de naam van de betreffende sectie. Deze naam kunt u tijdens het
toevoegen van een sectie zelf kiezen.
In de kolom Soort staat aangegeven welk soort sectie het betreft.
In de kolom Sectie staat de 'formule' voor de betrefende sectie. Deze formule wordt automatisch
gegenereerd aan de hand van de instellingen die u kiest bij het toevoegen van een nieuwe sectie
aan de grafiek.

3.11.6.1 Soorten secties
Een Grafiek wordt door de gebruiker zelf opgebouwd door er steeds nieuwe secties (indicatoren
e.d.) aan toe te voegen.
Initiëel begint een grafiek altijd als een grafiek met slechts 1 sectie, namelijk de koersdata. Deze
sectie heet altijd DATA1 en deze sectie mag nooit uit een grafiek verwijderd worden.
Vervolgens kunt u via de menukeuze Invoegen additionele secties toevoegen.
Elke sectie heeft een naam en een formule. De naam wordt gebruikt om naar deze sectie te
refereren, zowel vanaf de gebruikersinterface en in de menu's, als vanuit de formules van andere
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secties. De formule is een VestiCode of EasyLanguage formule die aangeeft welke berekening
uitgevoerd moet worden. Zowel de naam als de formule worden automatisch gegenereerd als
een sectie aan een grafiek wordt toegevoegd. Het is dus niet noodzakelijk om VestiCode te
bestuderen om indicatoren in een grafiek te kunnen gebruiken.
De volgende soorten secties zijn beschikbaar...
Een Data sectie wordt gebruikt om additionele koersgegevens in de grafiek te laden. Op die
manier is het mogelijk om binnen één grafiek te werken met meerdere fondsen.
Een Indicator sectie is primair bedoeld om extra informatie in de grafiek weer te geven. In de
technische analyse bestaan tientallen standaard indicatoren die allemaal met Vestics worden
meegeleverd.
Een Color Bar sectie wordt gebruikt om bepaalde koersbars te markeren door ze een andere
kleur te geven.
Een Marker sectie wordt gebruikt om bepaalde koersbars te markeren door er een bepaald
symbooltje bij te plaatsen
Een System sectie wordt gebruikt om automatisch signalen of orders te genereren
Een Instrument sectie wordt gebruikt om eigen beleggingsinstrumenten te maken, bijv. door
theoretische prijzen te berekenen of door 2 of meer bestaande effecten te combineren tot een
'setje'.
Een Money Management sectie wordt gebruikt om per order het aantal aandelen of contracten
te bepalen. Op die manier kan het te lopen risico afgestemd worden op het beursklimaat, de
resultaten van voorgaande trades of het beschikbare kapitaal.
Een Report sectie wordt gebruikt om de resultaten van een handelssimulatie te rapporteren.
3.11.6.2 Het toevoegen van nieuwe secties
Er zijn verschillende manieren om secties toe te voegen aan een grafiek...
a) via de menukeuze Grafiek >> Invoegen
Deze is identiek aan de menukeuze zoals deze beschreven is in de help over de grafiek.
b) in de grafiek via rechter muisknop >> Invoegen
De grafiek rechtsboven in het Designervenster gedraagt zich geheel als een normaal
grafiekvenster, en het is dus mogelijk om met de rechter muisknop het contextmenu van de
grafiek op te roepen.
c) in het sectieoverzicht via de rechter muisknop >> Invoegen
In het volgende hoofdstuk worden de menukeuzes van het sectieoverzicht verder besproken.
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3.11.6.3 Menukeuzes sectieoverzicht
In het sectieoverzicht kunt u met behulp van de rechter muisknop de volgende menukeuzes
oproepen...

Met de menukeuze Invoegen kunt u een nieuwe sectie toevoegen.
Bij de normale menukeuze Grafiek >> Invoegen komt de nieuwe sectie altijd onderaan de
huidige lijst van secties. Met deze contextmenu keuze Invoegen heeft u zelf controle over de plek
van invoegen. De nieuwe sectie komt namelijk altijd vóór de geselecteerde sectie.
Met de menukeuze Verwijderen kunt u de geselecteerde sectie verwijderen uit de grafiek.
Met de menukeuze Naam wijzigen kunt u de naam van de sectie veranderen
Met de menukeuze Formule veranderen kunt u de sectie vervangen door een andere. Eigenlijk
is deze menukeuze identiek aan het eerst Verwijderen van de huidige sectie en vervolgens een
nieuwe Invoegen.
Met de menukeuze Instellingen wijzigen kunt u de instellingen van de sectie wijzigen.
Met de menukeuze Omhoog kunt u de geselecteerde sectie omhoog schuiven.
Met de menukeuze Omlaag kunt u de geselecteerde sectie omlaag schuiven.

3.11.7 Tabjes
De onderste helft van het Designervenster wordt in beslag genomen door een aantal tabbladen.
Met behulp van twee splitters kan de ruimte voor de tabbladen aangepast worden aan de
behoefte.
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De volgende tabjes zijn beschikbaar...
Het tabje Voor Eigen Noties bevat twee vrije tekstgebieden die gebruikt kunnen worden voor
eigen notities.
Het tabje Samenvatting bevat alle gegevens die door een eventuele Report sectie of andere
Print-instructies in VestiCode zijn afgedrukt. Meestal is dat een samenvatting van de trading
resultaten.
Het tabje Transacties bevat een overzicht van alle transacties die zijn uitgevoerd.
Via het tabje Dataseries kunnen de gegevens in de verschillende dataseries worden bekeken.
Via het tabje Optimaliseren kunnen de instellingen van een System sectie worden
geoptimaliseerd.
Via het tabje Broncode kan de broncode van een indicator e.d. bekeken en aangepast worden.
De meeste van deze tabjes zijn ook beschikbaar in de normale grafiekmodus, en voor een
gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar de beschrijving van de grafiek.
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3.11.7.1 Tabje Notities
Het tabje Voor eigen notities doet precies wat de naam zegt... het stelt ruimte beschikbaar om
uw eigen notities te maken...

De linker helft van het scherm is bedoeld voor algemene notities. De inhoud van deze rubriek
wordt opgeslagen in een apart tekstbestandje als de Designer afgesloten wordt en wordt weer
ingelezen als u de volgende keer weer de Designer opstart.
In de rechter helft van het scherm kunt u ook notities maken, maar deze notities worden
opgeslagen bij de grafiek. Als u een andere grafiek laadt dan verandert dus ook de inhoud van dit
tekstveld mee en verschijnen hier de eventuele notities die bij de betreffende grafiek horen.

3.11.7.2 Tabje Samenvatting
Op het tabje Samenvatting ziet u de gegevens die afgedrukt worden via Print-opdrachten in
VestiCode.
Het tabje ontleent zijn naam aan het feit dat de meeste print-opdrachten worden gegenereerd
vanuit rapportage modules.
Het tabje Samenvatting is ook beschikbaar in de gewone grafiekmodus.
3.11.7.3 Tabje Transacties
Het tabje Transacties geeft een gedetailleerd overzicht van alle transacties die door een
handelssysteem werden uitgevoerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
het Portefeuillebeheer programma.
Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar de beschrijving van het tabje Transacties
in de grafiek.
3.11.7.4 Tabje Dataseries
Via het tabje Dataseries is het mogelijk om alle koersen en andere dataseries van bar tot bar te
bekijken.
Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar de beschrijving van het tabje Dataseries
in de grafiek.
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3.11.7.5 Tabje Optimaliseren
Via het tabje Optimaliseren is het mogelijk om de argumenten die gebruikt worden in een
handelssysteem te optimaliseren.
Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar de beschrijving van het tabje
Optimaliseren in de grafiek.
3.11.7.6 Tabje Broncode
Het tabje Bron bestaat uit twee onderdelen...

Links staat een lijst van functies.
Rechts zijn één of meerdere tabjes waarop de broncode van een functie is weergegeven.

© 2001 Vestico BV

284

285

Vestics

3.11.7.6.1 Overzicht modules

Op het linker gedeelte van het tabje Bron staat een lijst van functies.

Deze lijst is opgebouwd naar 3 verschillende gezichtspunten, namelijk...
· Alle functies in de huidige grafiek. Dit zijn er dus maar een paar, maar wel de meest
belangrijke vanuit het gezichtspunt van de huidige grafiek.
· Alle actieve stoppunten geeft een lijst alle functies waarin een stoppunt is geplaatst voor de
Debugger.
· Alle beschikbare functies. Deze lijst ordent alle bekende VestiCode functies naar soort:
Indicator, Functie, Systeem, enz.
Door op één van de functies te klikken wordt de betreffende functie 'opengeklapt' en kunt u zien
welke andere functies weer aangeroepen worden door deze functie. Die kunt u vervolgens ook
weer aanklikken, en zo kunt u de hele 'boom' van elkaar aanroepende functies zichtbaar maken.
Door opnieuw te klikken op een opengeklapte functie kunt u deze weer dichtklappen.
Door te dubbelklikken op een functie wordt de broncode van de betreffende functie zichtbaar
gemaakt in het rechtergedeelte van het scherm.
Het eerste niveau van functies onder het kopje 'Alle functies in huidige grafiek' betreft geen echte
functies maar de secties in de grafiek, zoals deze ook linksboven in het scherm worden
weergegeven. Dit zijn dus de formules die op hun beurt de indicatoren en systemen e.d.
oproepen. Dubbelklikken op deze secties heeft geen effect omdat er geen broncode bestaat voor
deze secties.
Hetzelfde geldt voor het eerste niveau onder het kopje 'Alle beschikbare functies'. Dit betreffen
namelijk alleen maar de onderverdeling van alle beschikbare functies naar Indicatoren, Markers,
Systems, enz. Ook nu weer is er geen broncode beschikbaar en heeft dubbelklikken dus geen
effect.
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3.11.7.6.2 Broncode van een module

Het rechter gedeelte van het tabje Bron bevat de broncode van één of meerdere VestiCode
functies.

Door te dubbelklikken op één van de functies in de lijst van beschikbare functies die in de linker
helft van het tabje Bron staat, wordt de bronkode van de betreffende functie zichtbaar gemaakt.
Via tabjes kan de bronkode van een groot aantal functies naast elkaar geopend zijn. Op die
manier kunt u 'spieken' bij andere functies of zelfs stukken kopiëren via Kopiëren & Plakken.
3.11.7.6.3 Aanmaken nieuwe module

Via de menukeuze Editor >> Nieuwe functie kunt u een nieuwe VestiCode functie aanmaken
Als eerste komt dan de Invoegen dialoog met de bekende tabbladen voor Indicatoren, Markers,
Systems, enz.
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Er zijn echter een paar kleine verschillen:
· Er is nu ook een tabblad voor Function waarop alle bestaande hulpfuncties zichtbaar zijn
· Op elk tabblad staat nu ook een regel voor < New Indicator >, <New ColorBar>, enz.
Als eerste stap selecteert u het juiste tabblad. Dus om een nieuwe indicator te maken selecteert u
het tabblad Indicator, voor een systeem het tabblad System en voor een hulpfunctie het tabblad
Function.
Vervolgens selecteert u één van de bestaande functies op dat tabblad als zijnde het startpunt
voor uw nieuwe functie. Dus als u een eigen variant wilt maken van de indicator RSI dan zou u
kunnen besluiten om als startpunt te beginnen met de bestaande RSI. Als u geen gebruik wilt
maken van een bestaande functie dan kiest u gewoon de bovenste regel met de naam <New ...>.
Daarna klikt u op OK.
Nu komt de volgende dialoog...

De Naam die u kiest mag geen spaties of speciale tekens bevatten. Probeer steeds een
betekenisvolle naam te bedenken, en laat u niet verleiden tot nietszeggende namen zoals Test1
of Pierre2. Lees ook ons advies over de naamgeving van variabelen en functies in de VestiCode
Help. Voor functies adviseren wij de kleine letter z als beginletter om conflicten met andere
EasyLanguage of VestiCode functies te vermijden.
De Omschrijving mag wel spaties bevatten maar wees terughoudend met speciale tekens zoals
*, <, >, /, enz. De omschrijving wordt namelijk onderdeel van de bestandsnaam en mag dit soort
tekens daarom niet bevatten. Het zal duidelijk zijn dat een omschrijving erg behulpzaam is bij het
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later weer herinneren van wat ook al weer voor 'n functie schuil gaat achter de naam vRSIVar.
Nadat u de beide velden heeft ingevuld drukt u op de knop OK. Er wordt dan een nieuw tabblad
aangemaakt voor deze functie en u kunt beginnen met programmeren.
3.11.7.6.4 Programmeren van module

Voor tips over het programmeren in VestiCode of EasyLanguage verwijzen we naar de speciale
Help-documentatie voor VestiCode.
Hier zullen we ons beperken tot een aantal algemene tips...
· gebruik het Internet intensief. Er is vrijwel geen indicator die niet ergens op het internet te
vinden is
· zoek naar een goede beschrijving van de te implementeren indicator. Vaak zijn omschrijvingen
vaag en merkt u pas bij het programmeren dat er cruciale informatie ontbreekt. De beste
beschrijvingen zijn beschrijvingen waar een rekenvoorbeeld bij zit.
· spiek regelmatig in bestaande functies door deze naast de nieuwe functie te openen op een
eigen tabblad
· gebruik waar mogelijk Kopiëren & Plakken om bruikbare stujkken van bestaande functies over
te nemen. Dit bespaart niet allen veel tijd, maar zorgt er ook voor dat op den duur al uw functies
op elkaar gaan lijken en daardoor veel eenvoudiger te onderhouden en uit te breiden zijn.
· als er bij de beschrijving een rekenvoorbeeld zit, maak dan even een simpele dataseries met
exact die waarden en gebruik die om de indicator te testen

3.11.8 Debugger
De Debugger is geen zelfstandig programma, maar maakt onderdeel uit van de VestiCode
Designer.
Het doel van de Debugger is om het mogelijk te maken om functies te testen en fouten op te
sporen.
Om dat mogelijk te maken biedt de Debugger de volgende mogelijkheden...
· de uitvoering van een functie op een bepaalde instructie te laten stoppen
· dit stoppen eventueel te koppelen aan een bepaalde bar (datum/tijd)
· de inhoud van de variabelen en dataseries zichtbaar te maken op dat punt
· instructies stap voor stap uit te voeren en steeds weer de inhoud van variabelen te inspecteren
· eventueel ook in aangeroepen functies te stappen en de logica te blijven volgen
De Debugger biedt (op dit moment) geen mogelijkheid om de inhoud van variabelen aan te
passen. Ook is het niet mogelijk om tijdens de uitvoering de verwerking op andere wijze te
beïnvloeden. U kunt dus alleen maar meekijken met de uitvoering van de functies.
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3.11.8.1 Starten en stoppen debugger
De Vestics Debugger wordt net als de Designer, opgeroepen via de menukeuze Beeld.

Via de menukeuze Beeld kan gekozen worden uit 3 mogelijke instellingen...
· Grafiek; dit is de normale grafiek modus waarbij de grafiek het hele scherm beslaat
· Designer; dit is de Designer modus die in deze documentatie verder toegelicht wordt
· Debugger; dit is een speciale foutopsporings modus van de Designer die verderop wordt
toegelicht
Door één van de bovenstaande keuzes te maken kan de betreffende modus geactiveerd worden.
Behalve via de menukeuze is het ook mogelijk om met behulp van de functietoetsen F10
(Grafiek), F11 (designer) en F12 (Debugger) tussen de 3 verschillende modi te wisselen.
3.11.8.2 Debugger venster
Als de Debugger geactiveerd wordt, dan krijgt het tabblad Bron van de Designer een ietsje
andere indeling...

De wijzigingen zijn...
· een extra rubriek waarin alle variabelen van een functie kunnen worden opgezocht
· een rubriek Barnummer en Datum waar een stoppunt kan worden ingesteld
· een aantal knoppen voor het besturen van de uitvoering van een functie.
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3.11.8.3 Het instellen van een stoppunt
Bij het opsporen van een fout in een functie heeft men meestal een duidelijk beeld waar dingen
misgaan.
U heeft bijv. een systeem dusdanig geprogrammeerd dat een signaal gegenereerd moet worden
als er 4 bars achter elkaar komen met een hogere slotkoers. U ziet in de grafiek ook duidelijk dat
dit het geval is op 'n bepaalde datum, maar er komt geen signaal.
Om de fout op te sporen zou u dus kunnen besluiten om de functie te stoppen op de betreffende
datum. Daarvoor maakt u gebruik van het Datum veld, of als dat gemakkelijker is, het
Barnummer veld....

Nadat u de gewenste datum heeft ingevuld moet u nog aangeven op welke instructie u wilt
stoppen. Normaal zal dat de eerste instructie zijn van de functie die fout gaat. Door op de
betreffende regel te dubbelklikken wordt er een rode punt geplaatst in de kantlijn van die regel en
daarmee is het stoppunt vastgelegd...

Nadat u de gewenste datum en de gewenste instructie heeft ingesteld, drukt u op de knop Run.
De Debugger zal vervolgens beginnen met het doorrekenen van alle secties in de grafiek en
zodra het ingestelde stoppunt wordt bereikt stopt de uitvoering. Een groene pijl in de kantlijn geeft
aan waar het programma gestopt is. De instructie waar de pijl op staat is dan nog niet
uitgevoerd...

3.11.8.4 Het bekijken van variabelen
Een van de mogelijke redenen om een functie op een bepaalde plek te stoppen, is om de
mogelijkheid te hebben om de waarde van één of meerdere variabelen te checken.
Onder de bronkode van de functie vinden we een lijst van alle variabelen die in die functie
gedefinieerd zijn. Dit lijstje is meestal maar een paar regels hoog, maar men kan desgwenst de
bovenkant van de lijst omhoogtrekken waardoor meer regels tegelijkertijd zichtbaar zijn.
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Per variabele worden de volgende gegevens weergegeven...
· Naam is de naam van de variabele. Variabelen die geen naam hebben zijn interne variabelen
die door het programma gegenereerd worden om bijv. constante waarden in op te slaan.
· Waarde is de huidige waarde van de variabele
· Class geeft aan of het een constante, een inputvariabele, een returnvariabele of een gewone
variabele betreft.
· Type geeft aan of de betreffende variabele een numerieke of tekstvariabele is
· Dim geeft aan of het een enkelvoudige variabele of een array of series betreft
· Default is de standaardwaarde van de variabele
· Omschrijving is eventueel een korte omschrijving van de variabele
Naast de inhoud van de variabelen, is het ook mogelijk om de inhoud van dataseries zichtbaar te
maken. U kunt daarvoor gebruik maken van het tabblad Dataseries.
3.11.8.5 Het stappen door een module
Als de uitvoering gestopt is wordt met een groene pijl in de kantlijn aangegeven waar de
uitvoering momenteel staat. De instructie waar de pijl op staat is dan nog niet uitgevoerd.

Door middel van de knoppen onder in het scherm kunt u nu door de instructies stappen...

Met de knop Step kunt u één regel uitvoeren en vervolgens weer stoppen...
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In dit geval is de instructie waar gestopt wordt niet regel 6, omdat de if-conditie niet waar was en
regel 6 t/m 9 daarom niet uitgevoerd worden. Regel 10 is een lege regel en regel 11 is alleen
maar kommentaar. De eerste regel die uitgevoerd wordt na regel 5 is dus regel 12, en daar stopt
het programma dus ook meteen.

Drukken we weer op Step dan wordt regel 12 uitgevoerd en stoppen we vóór regel 13.
Op dit punt hebben we twee mogelijkheden...
· We kunnen op de knop Step drukken en dan wordt regel 13 uitgevoerd en stoppen we vóór
regel 14.
· We kunnen ook op de knop Step Into en in dat geval wordt regel 13 uitgevoerd maar stoppen
we op de eerste regel van de functie Average die op regel 13 wordt aangeroepen.
Het heeft uiteraard geen zin om de functie Average te gaan doorstappen, want dat is een
standaard functie die ongetwijfeld goed getest is en geen fouten veroorzaakt.
Als het echter een eigen functie zou betreffen, dan zou het wel 'ns kunnen zijn dat we bijv. de
verkeerde argumenten meegeven of er een ander soort fout optreedt in de communicatie tussen
de beide functies. Via Step Into wordt de bronkode van de aangeroepen functie geopend op een
nieuw tabblad en de groene pijl verschijnt op de eerste regel van die functie.
3.11.8.6 Springen naar een bepaalde instructie
Het stappen door de individuele instructies kan op den duur een langdradig gebeuren worden.
We kunnen dat vermijden door in één keer naar een bepaalde instructie te springen als we weten
dat er in de tussenliggende instructies niets interessants te zien is.
Dat springen gaat via de GoTo knop

U klikt eerst op de gewenste regel; niet dubbelklikken, maar gewoon klikken op de tekst van de
regel zodat de cursor op die plek gaat knipperen. Vervolgens drukt u op GoTo en de groene pijl
stopt bij die regel.
Een alternatieve methode is om via dubbelklikken op de gewenste instructie een stoppunt te
zetten en vervolgens op de knop Run te drukken. Ook nu weer zal de groene pijl stoppen bij de
gewenste regel. Door vervolgens weer te dubbelklikken haalt u het rode stoppunt weg bij die regel
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en kunt u verder stappen.
Deze laatste methode is vooral handig als u bij een If-Then-Else niet weet welke van de beide
takken genomen zal worden. Als u dan met de GoTo-knop werkt kunt u slechts één van de beide
takken van de If-constructie afvangen. Gokt u verkeerd dan loopt het programma door langs uw
gewenste stoppunt. Met de Run-knop in combinatie met 2 stoppunten kunt u zowel de Then-tak
als de Else-tak afvangen.
3.11.8.7 Stoppunten localiseren
Als u een tijdje bezig bent met de debugger, dan kan het zijn dat u op een gegeven moment het
zicht kwijt bent op alle stoppunten die ingesteld staan. In de lijst van functies in de linker helft van
het Bron tabblad is een aparte ingang naar alle functies waar een stoppunt is ingesteld...

Door op het plusteken vóór de regel Actieve stoppunten te klikken krijgt u een lijst van alle
functies waar een stoppunt in is aangebracht. Door op de naam van een functie te dubbelklikken
wordt het betreffende tabblad met de bronkode van die functie naar voren gehaald. De fel rode
stippen in de kantlijn geven dan aan waar de stoppunten zijn.
Door op een dergelijke rode stip te dubbelklikken wordt het stoppunt weggehaald.

3.12

Internetpagina weergeven
Met het programma Internetpagina Weergeven is het mogelijk om een bepaalde Internetpagina
vast op het Vestics Bureaublad weer te geven.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we het weergeven van Internetpagina's in detail bespreken.
Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het
hele boek in logische volgorde doorbladeren.

3.12.1 Starten en Stoppen
Het programma Internetpagina weergeven kan gestart worden door via de Vestics Start-knop de
menukeuze Huidig Tabblad >> Nieuw Venster te selecteren.
Daarbij zal eerst de Instellingendialoog weergegeven worden waarin opgegeven kan worden
welke pagina weergegeven moet worden, e.d.
Het nieuwe Venster wordt dan toegevoegd aan het huidige tabblad.
Nadat een Internetvenster eenmaal is aangemaakt voor een bepaalde Internetpagina zal deze
verder bewaard blijven, ook als het betreffende venster gesloten wordt.
Via de menukeuze Huidig Tabblad >> Open Venster kan een eerder gedefiniëerd
Internetvenster opnieuw geopend worden.
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Een Internetvenster kan gesloten worden via de sluitknop met het kruisje rechtboven in het
venster.

3.12.2 Weergave Internetpagina
Als een pagina wordt weergegeven in een Internetvenster is in eerste instantie geen menubalk
zichtbaar zodat het hele venster beschikbaar is voor het weergeven van de paginainhoud.

Door echter met de muis te bewegen over de onderkant van de kopregel van het venster, daar
waar normaal het menu zichtbaar is, zal de pagina openschuiven en wordt het menu alsnog
zichtbaar...

Op de menubalk zijn de volgende knoppen beschikbaar...
·
Terug (pijltje naar links) om vorige pagina opnieuw op te roepen
·
Verder (pijltje naar rechts) om volgende pagina opnieuw op te roepen (na Terug)
·
Stop (kruisje) om weergave huidige pagina af te breken
·
Verversen (Pagina met pijltjes) om dezelfde pagina opnieuw op te roepen
·
Startpagina (Huisje) om oorspronkelijke pagina weer op te roepen
·
Instellingen (Handje) om de instellingen van het venster te veranderen
·
Help (vraagteken) om deze helpinformatie op te roepen
Naast de knoppen bevindt zich nog een invoerveld waar desgewenst een Internetpagina (URL)
ingegeven kan worden. Door vervolgens op de knop Lees te drukken wordt de opgegeven pagina
opgehaald.
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Als een Internetvenster opnieuw geopend wordt zal altijd de oorspronkelijk ingestelde pagina als
eerste geladen worden. Deze kan ook altijd weer via de knop Startpagina opgeroepen worden.
Alleen via de knop Instellingen kan de oorspronkelijke pagina veranderd worden.

3.12.3 Eigenschappen
Via de knop Instellingen in de menubalk van het Internetvenster is het mogelijk om de
eigenschappen van het venster aan te passen.
Dat gaat via onderstaande dialoog...

U kunt daarbij de volgende rubrieken invullen c.q. aanpassen...
· De rubriek URL is het Internetadres van de gewenste pagina
· De rubriek Bestandsnaam geeft aan onder welke naam het Internetvensyter wordt bewaard
voor toekomstig gebruik (via Huidig Tabblad >> Open venster)
· Door de rubriek Verversinterval aan te vinken kunt u aangeven dat de pagina met een
bepaalde interval ververst moet worden.
Als het vinkje bij Verversinterval niet aangezet is zal de pagina eenmalig opgehaald worden bij het
starten van het programma. Vervolgens kan de pagina desgewenst handmatig ververst worden
door op de knop Verversen te drukken.

3.13

Optiematrix
Dit programma is bedoeld voor het analizeren van opties en optiecombinaties.
Het programma bestaat uit 3 hoofdonderdelen...
· de Optiematrix zelf, die een overzicht geeft van alle beschikbare opties en hun belangrijkste
karakteristieken.
· de Positiebuilder, waarmee een samengestelde positie opgebouwd en vervolgens geanaliseerd
kan worden.
· de StrategyFinder, waarmee het mogelijk is om voor een bepaald toekomstscenario de beste
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optiestrategie te zoeken
We zullen de afzonderlijke functies in de volgende pagina's in detail beschrijven.

3.13.1 Voorwoord bij deze vooraf-versie
Dit is een voorafversie van de Optiematrix.
In deze vooraf-versie werken een aantal functies helemaal nog niet of nog niet helemaal...
· de StrategyFinder, waarmee aan de hand van een bepaalde verwachting de beste strategie
(optie-combinatie) wordt gezocht, is tijdelijk geblokkeerd
· het is nog niet mogelijk om zelf tabbladen toe te voegen en te verwijderen in de Optiematrix.
Wel is het mogelijk om de bestaande tabbladen aan te passen aan eigen wensen
· sommige delen van het programma worden nog niet vertaald naar het Nederlands
· de Dividendtabel is nog niet actief, waardoor alle optieberekening zonder dividend zijn
· het is nog niet mogelijk gegevens af te drukken
Daarnaast kan niet uitgesloten worden dat er nog fouten in bepaalde berekeningen zitten.

3.13.2 Het ophalen van optiekoersen
Als onderdeel van het Vestics-abonnement ontvangt u elke avond de slotkoersen van alle opties
op de Euronext Amsterdam.
U moet deze functie wel zelf activeren.
Via Vesticsknop >> Instellingen >> Algemeen >> Koersen komt u bij onderstaand instellingen
scherm...
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· om aan te geven dat u de optiekoersen van Vestics wilt ontvangen moet u allereerst een vinkje
plaatsen in de rubriek Koersen dagelijks ontvangen en bijwerken.
· vervolgens moet u nog een vinkje plaatsen bij de rubriek Opties en futures Amsterdam
(middenkoers).
Er is nog een alternatieve keuze (gedane koersen), maar die zijn minder geschikt voor de
Optiematrix
· omdat niet alle opties op een bepaalde dag verhandeld worden, en dan heeft u van die
opties geen gedane koersen
· maar ook omdat sommige opties heel weinig verhandeld worden. De gedane koers is dan
misschien van 's morgens 9 uur, terwijl de koers van het aandeel de rest van de dag
misschien flink gestegen of gedaald is, zodat de gedane koers geen enkele relatie meer
heeft met de onderliggende waarde.
De middenkoers wordt bepaald door het midden van de bied/laatprijs van het slot van de
beurs te nemen, en deze sluit dus wel aan bij de slotkoers van de onderliggende waarde.
De door Vestics geleverde slotkoersen worden automatisch opgehaald als Vestics gestart wordt.
Als u Vestics de hele dag heeft draaien, dan kunt u de koersen op een willekeurig moment
ophalen via de menukeuze Vesticsknop >> Data >> Koersen ophalen. De aandelenkoersen
staan klaar vanaf ca. 18:15, terwijl de optiekoersen na 19:00 uur beschikbaar zijn.
Als u Vestics de hele dag laat draaien, dan is het ook mogelijk om via de Taakplanner de koersen
automatisch op te halen op een vast tijdstip. De taak voor het ophalen van de koersen is al
voorgeprogrammeerd en hoeft dus alleen maar geactiveerd te worden. U moet wel even de
starttijd aanpassen want die staat standaard op 18:45 en i.v.m. de optiekoersen kunt u dat beter
op 19:15 instellen.

3.13.3 Intradag Optiekoersen
De meeste inleesprogramma's kunnen ook intradag optiekoersen inlezen.
Bij de meeste betaalde datafeeds moet u daar een apart abonnement voor hebben.
Daarnaast moet u bij veel datafeeds het inlezen van de optiekoersen activeren via de Details
knop op het statusvenster van het betreffende koersinleesprogramma. Voor de exacte informatie
verwijzen we naar de helpinformatie van het betreffende koersinleesprogramma.
We zullen de mogelijkheden om intradag optiekoersen in te lezen hier voor de belangrijkste
koersinleeprogramma's samenvatten..
Teletekst
Het is mogelijk om gratis optiekoersen in te lezen van Teletekst. Dit betreft alleen de meest
actieve opties, en de koersen zijn 20 minuten vertraagd.
U activeert het inlezen van de optiekoersen als volgt...
- activeer het Status tabblad
- localiseer het statusvenstertje van het koersinleesprogramma Teletekst (via Internet of via
PCTV Rave)
- druk op de knop Details
- selecteer het tabje Teletekst
- plaats een vinkje bij Optiekoersen
Nu worden de optiekoersen van de belangrijkste opties ingelezen.
Internet
Er zijn op dit moment geen paginadefinities voor het inlezen van Optiekoersen van Internet. De
Euronext Amsterdam verbied het inlezen van koersgegevens van hun website via
computerprogramma's.
IEX
Voor 15 euro per maand kunt u bij IEX een abonnement nemen op alle koersen van de EuroNext
Amsterdam inclusief de Opties en futures. Deze koersen zijn realtime. Niet als bij Teletekst (zie
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hierboven) moet het inlezen van de optiekoersen apart geactiveert worden via de knop Details in
het statusvenster. U vindt de instelling op het tabje IEX.
QuoteStream
Bij QuoteStream is het mogelijk om een abonnement af te sluiten voor de opties en futures van
de EuroNext Amsterdam. Op dit moment moeten echter alle in Vestics (of andere programma's)
in te lezen fondsen één voor één geactiveerd worden, en dat is voor opties ondoenlijk. Dat
betekent dat het niet mogelijk is om de koersen van alle opties in te lezen. Het inlezen van
bepaalde individuele opties, die men bijv. zelf in portefeuille heeft, is uiteraard wel mogelijk.
Men heeft bij FIBBS plannen om dit aan te passen. Informeer eventueel bij de Vestics helpdesk
voor de status.
Interactive Brokers
De koppeling met Interactive Brokers is via DDE, en wordt door Interactive Brokers beperkt tot
maximaal 50 fondsen. Dat betekent dat het niet mogelijk is om de koersen van alle opties in te
lezen. Het inlezen van bepaalde individuele opties, die men bijv. zelf in portefeuille heeft, is
uiteraard wel mogelijk.
Active plus
Ook bij Active plus wordt gewerkt met een DDE-koppeling, waarbij de in te lezen fondsen één
voor één geactiveerd moeten worden, en dat is voor opties ondoenlijk. Dat betekent dat het niet
mogelijk is om de koersen van alle opties in te lezen. Het inlezen van bepaalde individuele opties,
die men bijv. zelf in portefeuille heeft, is uiteraard wel mogelijk.
Eris
Het is mogelijk om bij Eris een abonnement te nemen op de koersen van de Opties op de
Euronext Amsterdam. Deze koersen zijn realtime. Niet als bij Teletekst (zie hierboven) moet het
inlezen van de optiekoersen apart geactiveert worden via de knop Details in het statusvenster. U
vindt de instelling op het tabje Eris.
NDK
Het is mogelijk om bij NDK een abonnement te nemen op de koersen van de Opties op de
Euronext Amsterdam. Deze koersen zijn realtime. Niet als bij Teletekst (zie hierboven) moet het
inlezen van de optiekoersen apart geactiveert worden via de knop Details in het statusvenster. U
vindt de instelling op het tabje NDK.
Voor meer informatie over de diverse datafeeds verwijzen we naar de desbetreffende
hoofdstukken in de Vestics help.

3.13.4 Starten van het programma
De Optiematrix kan gestart worden via de menukeuze Vesticsknop >> Programma's >>
Optiematrix.
Let op: Bij het opstarten worden de gegevens van alle opties eenmalig geladen. Dat kan relatief
lang duren. Tijdens het laden van de optiegegevens is de linkerkant van het scherm grijs. Zodra
de optiegegevens geladen zijn verschijnt hier een lijst van alle opties.
Het programma werkt het prettigst als het scherm gemaximaliseerd is.
Als u vaak gebruik maakt van de Optiematrix, dan kunt u het beste een apart tabblad voor dit
programma reserveren...
· kies Vesticsknop >> Tabblad >> Nieuw tabblad
· vul de gewenste naam in, bijv. Optiematrix
· kies nu Vesticsknop >> Programma's >> Optiematrix
· maximaliseer het venster door in de titelbalk van het programma te dubbelklikken
Vestics is standaard zo ingesteld dat gemaximaliseerde vensters automatisch weer 'normaal'
worden als Vestics opnieuw opgestart wordt. Via het Instellingenprogramma kunt u deze functie
op het tabblad Bureaublad uitschakelen.

© 2001 Vestico BV

299

Vestics

3.13.5 De schermindeling
Als het programma Optiematrix gestart wordt, verschijnt onderstaand scherm in beeld.

Om goed met het programma te kunnen werken adviseren wij om het venster te maximaliseren
zodat het venster schermvullend wordt. Op die manier zijn alle functies van het programma
optimaal beschikbaar.
Naast de menubalk en de knoppen, bestaat het hoofdscherm uit 3 onderdelen...
· aan de linkerkant vindt u een navigatiepaneel waarmee u kunt sturen wat er aan de rechterkant
zichtbaar wordt
· aan de bovenkant van het scherm vindt u het positiepaneel, waarin u zelf optiecombinaties kunt
samenstellen
· de rest van het scherm (rechtsonder) is de optiematrix waarin u allerlei details kunt aflezen van
de diverse opties
We zullen deze 3 onderdelen nu in detail bespreken.
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3.13.6 Het Navigatiepaneel
Het navigatiepaneel beslaat de linkerkant van het scherm en is bedoeld om te selecteren wat
rechts weergegeven moet worden.

Het Navigatiepaneel kan breder of smaller gemaakt worden door met de muis rechts van de
schuifbalk te gaan staan. De muisaanwijzer verandert dan van pijltje naar twee vertikale streepjes
met pijltjes naar links en rechts. Dat is het teken dat de grens tussen het navigatiepaneel en de
optiematrix naar links of naar rechts verschoven kan worden waardoor het Navigatiepaneel
smaller of breder wordt. Om de grens te verschuiven moet u op de scheidingslijn gaan staan
totdat de muisaanwijzer van vorm verandert, en vervolgens drukt u de linker muisknop in en
terwijl u de linker muisknop ingedrukt houdt ("slepen") beweegt u de muis naar links of naar
rechts. De scheidingslijn wordt dan meegenomen naar de nieuwe lokatie.
Het Navigatiepaneel kan ook helemaal ingeklapt worden. Dat doet u door op de vertikale balk met
het << teken te drukken. Het Navigatiepaneel rolt dan weg en wat er over blijft is alleen maar de
vertikale balk waarin het <<-teken tevens verandert in het >>-teken. Door weer op de vertikale
balk te drukken rolt het Navigatiepaneel weer te voorschijn.
Binnen het Navigatiepaneel zijn 2 tabjes beschikbaar...
· het tabje Contracten geeft, vergelijkbaar met de Fondsverkenner, een overzicht van alle
optiecontracten, gesorteerd naar beurs. Door op het plusje vóór een contract te klikken, komt
een lijst van alle opties van dat contract te voorschijn. Zodra een contract geselecteerd wordt,
verschijnen in de Optiematrix (rechts van het navigatiepaneel) de details van alle opties van dat
betreffende contract.
· het tabje Combinaties geeft toegang tot een lijst van alle optiecombinaties die door de
StrategyFinder zijn gevonden.

3.13.7 De Optiematrix
De Optiematrix beslaat het grootste gedeelte van het scherm.
In de Optiematrix worden de details van alle optieseries weergegeven van het optiecontract dat in
het Navigatiepaneel geselecteerd is. Dus als in het Navigatiepaneel het AbnAmro optiecontract
geselecteerd is, dan verschijnen in de Optiematrix de gegevens van alle AbnAmro-opties.
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De Optiematrix bestaat uit een aantal tabbladen.
Het eerste tabblad (Positie) en het laatste tabblad (Grafiek) zijn vast geconfigureerd en kunnen
door de gebruiker niet aangepast worden.
De resterende tabbladen zijn vrij instelbaar. Daarbij is zowel de naam van het tabblad als de
indeling per tabblad te configureren.
Via de knop in de rechter bovenhoek van de Optiematrix is het mogelijk om het Navigatiepaneel
en het Positiepaneel in één keer weg te klappen, zodat er meer ruimte beschikbaar is voor de
Optiematrix.
3.13.7.1 Het Positietabblad
Het Positietabblad is naast het Grafiektabblad, het enige vaste tabblad in de Optiematrix.
Het Positietabblad ziet er als volgt uit...

Op elke regel worden de gegevens van één optieserie weergegeven. In de bovenste helft van het
scherm staan de Call-opties en in de onderste helft van het scherm staan de Put-opties. De grijze
balk die de call en put-opties van elkaar scheidt, kan omhoog of omlaag gesleept worden (linker
muisknop ingedrukt houden).
In de kolommen worden achtereenvolgens de belangrijkste kengetallen van een optie
weergegeven.
· de kolom Amount geeft aan hoeveel contracten van de betreffende optie in de optiecombinatie
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zitten. Standaard staat deze kolom altijd op 0, maar door hier een waarde in te vullen (bijv. 1)
wordt het betreffende aantal van deze optieserie toegevoegd aan het Positiepaneel boven in
het scherm. Op die manier kan elke gewenste optiecombinatie gemaakt worden.
de kolom Premium geeft aan wat de huidige premie is die voor deze optie betaald moet
worden. De premie is gebaseerd op de middenkoers tussen de bied- en laatkoers. De premie
wordt slechts 1x per dag, bij het slot van de beurs, berekend.
de kolom Th. Prem. geeft aan wat de theoretische premie van de optie is. Let op: als er een
grote afwijking is tussen de theoretische premie en de daadwerkelijke premie, dan betekent dit
meestal dat er een dividendbetaling op komst is die niet opgenomen is in de dividendtabel van
Vestics.
de kolom Implied geeft aan wat de Implied Volatility van de optie is.
de kolom Delta geeft de wijziging van de premie bij 1 euro koerswijziging van de onderliggende
waarde
de kolom Gamma geeft de wijziging in de Delta bij 1 euro koerswijziging van de onderliggende
waarde
de kolom Rho geeft de wijziging van de premie als de rente 1% stijgt
de kolom Theta geeft de wijziging van de premie als de optie 1 dag ouder is
de kolom Vega geeft de wijziging van de premie als de volatility 1% stijgt

Via kleuren wordt aangegeven of de optie relatief goedkoop of duur is...
· een rode waarde geeft aan dat de optie te duur is in vergelijking met de theoretische prijs
· een groene waarde geeft aan dat de optie goedkoper is dan de theoretische prijs
· een zwarte waarde geeft aan dat de premie van de optie gelijk is aan de theoretische prijs
· een lichtgrijze waarde geeft de theoretische waarde aan van niet bestaande opties
De At the money opties (call en put) zijn gekenmerkt doordat de achtergrond van de regel grijs is
gemaakt. In bovenstaande schermafdruk is te zien dat de Call18 en de Put18 at the money zijn.
3.13.7.2 Het Grafiek tabblad
Het Grafiektabblad geeft een grafische weergave van de waarde van de optie door de tijd.
Het Grafiektabblad ziet er als volgt uit...

Het is mogelijk om de grafiek te tekenen van één enkele Optie, of van een optiecombinatie
(Positie). Als gekozen wordt voor Positie, dan wordt de positie gebruikt die momenteel zichtbaar
is in het Positiepaneel.
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Via de knoppen 1, 2 ... 5 is het mogelijk om de grafiek te tekenen vor maximaal 5 verschillende
data, te beginnen bij vandaag en doorlopend tot de expiratie. (deze functie is nog niet beschikbaar
voor één enkele optie, maar alleen voor een positie)
In de rubriek Datum kunt u aangeven voor welke datum u de grafiek wilt tekenen. Door op de
knop met het vergrootglas achter het datumveld te klikken wordt de datum van de expiratie
automatisch ingevuld.
In de rubriek Doel kunt u aangeven welke koers als koersdoel gehanteerd wordt. Deze koers
wordt gemarkeerd door de blauwe vertikale lijn in de grafiek. Door op de knop met het
vergrootglas achter het Doelveld te klikken wordt de huidige koers van de onderliggende waarde
automatisch ingevuld.
In de rubriek Vertikale as kunt u aangeven welke informatie u in de vertikale as van de grafiek wilt
weergeven...
· bij de instelling Premie wordt de premie op de vertikale as weergegeven
· bij de instelling Winst/verlies wordt de winst (in geld) weergegeven ten opzicht van de premie
van vandaag
· bij de instelling %Winst/Verlies wordt de winst (als percentage) weergegeven ten opzicht van
de premie van vandaag
Door één keer op het witte vlak van de grafiek te klikken kunt het in- en uitzoomen van de grafiek
activeren. Via de pijltjes omhoog en omlaag van uw toetsenbord kunt u vervolgens het horizontale
bereik van de grafiek uitbreiden of inkrimpen.
Door met de linker muisknop ingedrukt over de grafiek te bewegen (slepen) wordt een geel kader
weergegeven met daarin de belangrijkste gegevens van de optie of optiecombinatie.

3.13.7.3 De resterende tabbladen
Naast het Positietabblad en het Grafiektabblad zijn alle andere tabbladen vrij instelbaar.
U bepaalt zelf het aantal tabbladen en de informatie die op elk tabblad weergegeven wordt.
NB. op dit moment is het nog niet mogelijk zelf tabbladen te verwijderen of toe te voegen, maar
u kunt wel de naam en de inhoud van de bestaande tabbladen aanpassen aan uw eigen
behoeften.
Als voorbeelden van deze vrij instelbare tabbladen zullen we twee varianten bespreken
· het tabblad Premium/Implied/Delta als voorbeeld van een tabblad met meerdere kolommen per
optie
· het tabblad Premium als voorbeeld van een tabblad met één kolom per expiratie
De resterende tabbladen zijn allemaal van het laatste type, dus met één kolom per expiratie, en
behoeven geen verdere toelichting.
Het betreft de volgende tabbladen...
· Th. Prem.
· Implied
· Delta
· Gamma
Deze vier tabbladen kunnen, net als de bovengenoemde 2 tabbladen vrij geconfigureerd worden
via de knop Grid instellen.
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3.13.7.4 Het Premium/Implied/Delta tabblad
Dit tabblad is een voorbeeld tabblad met de belangrijkste gegevens van een optie naast elkaar.
Dit tabblad ziet er als volgt uit...

De opbouw van dit tabblad is anders dan het Positietabblad, in de zin dat het een matrix is waarbij
vertikaal de uitoefeningsprijzen worden getoond en horizontaal de expiratiemaanden. Per
expiratiemaand worden 3 kolommen getoond (instelbaar) met daarin de Premie, de Implied
Volatility en de Delta van de betreffende optie.
De informatie die getoond wordt is dus gelijk een subset van de informatie die op het
Positietabblad getoond wordt.
Let op: via de knop Grid instellen kunt u de kolomindeling van dit tabblad aanpassen.
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3.13.7.5 Het Premium tabblad
Dit tabblad is een voorbeeld tabblad met de premies van alle opties in een matrix.
Dit tabblad ziet er als volgt uit...

De opbouw van dit tabblad is anders dan het Positietabblad, in de zin dat het een matrix is waarbij
vertikaal de uitoefeningsprijzen worden getoond en horizontaal de expiratiemaanden. Per
expiratiemaand wordt 1 kolom getoond (instelbaar) met daarin de Premie van de betreffende
optie.
Standaard zijn er in de Optiematrix soortgelijke tabbladen met de theoretische premie, de Implied
Volatility, de Delta en de Gamma. Al deze tabbladen dient u te zien als een voorbeeld. U mag de
tabbladen veranderen naar eigen goeddunken.
Let op: via de knop Grid instellen kunt u de kolomindeling van dit tabblad aanpassen.

3.13.7.6 Tabblad indeling aanpassen
Via de knop Grid Instellen is het mogelijk om de indeling van één van de tabbladen aan te
passen.
N.B. Dat geldt niet voor het tabblad Positie en het tabblad Grafiek. Deze twee tabbladen
hebben een vaste indeling die niet aangepast kan worden.
U selecteert dan eerst het tabblad waarvan u de naam of de indeling wilt aanpassen, en
vervolgens drukt u op de knop Grid instellen. Op dat moment verschijnt onderstaand
instellingenvenster...
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Via de rubriek Tabbladnaam kunt u de naam van het tabblad instellen.
Vanuit de rubriek Beschikbare kolommen kunt u via de knop Toevoegen kolommen toevoegen
aan het tabblad. Deze komen dan in de rubriek Geselecteerde kolommen te staan. Omgekeerd
kunt u via de knop Verwijderen aanwezige kolommen weer van het tabblad verwijderen.
Via de rode pijltjes omhoog en omlaag kunt u de volgorde van de geselecteerde kolommen
veranderen. De bovenste kolom komt het meest links in de grid te staan.
Door een vinkje in de rubriek Toon onderliggende waarde te plaatsen zal de koers van de
onderliggende waarde linksboven in het tabblad getoond worden.
Door een vinkje in de rubriek Toon Future op onderliggende te plaatsen zal de koers van de
future op de onderliggende waarde linksboven in het tabblad getoond worden.
Als er meerdere kolommen geselecteerd zijn, dan worden deze kolommen horizontaal naast
elkaar per expiratie getoond. Dus kolom A,B,C van expiratie 1, kolom A,B,C van expiratie 2, enz.
Dit gaat door totdat het scherm vol is. Via pijltjes knoppen kunt u vervolgens het scherm
horizontaal scrollen zodat andere kolommen ook in beeld komen. Via een vinkje in de rubriek
Geen gedeeltelijke expiratiekolom tonen kunt u aangeven dat de kolommen (A,B,C in ons
voorbeeld) altijd allemaal of geen van allen zichtbaar zijn.
Door op Annuleren te drukken kunt u het aanpassen van de instelling afbreken.
Nadat u alle aanpassingen heeft gemaakt drukt u op de knop OK om de aanpassingen te
effectueren.

3.13.8 Het Positiepaneel
Het Positiepaneel wordt boven in het scherm weergegeven, en bevat de gegevens van een
optiepositie of optiecombinatie.
Het Positiepaneel ziet er als volgt uit...
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Per optie bevat het Positiepaneel één regel, met daarin de volgende gegevens...
· de kolom Position bevat het aantal opties van dat type in de combinatie of positie
· de kolom Contract bevat de omschrijving van de optieseries
· de kolom Premium bevat de totale premie van deze optiepositie
· de kolom Th. Prem. bevat de totale theoretische premie van deze optiepositie
· de kolom Implied bevat de implied volatility van deze optieserie
· de kolom Delta bevat de totale Delta van deze optiepositie
· de kolom Gamma bevat de totale Gamma van deze optiepositie
· de kolom Rho bevat de totale Rho van deze optiepositie
· de kolom Theta bevat de totale Theta van deze optiepositie
Als de kolom Positie de waarde 1 bevat, dan zijn alle rubrieken (Premie, delta, enz.) gelijk aan de
waarde op het Positietabblad van de betreffende optie. Als de positie echter anders is dan 1, bijv.
-1 (geschreven optie) of 2 (dubbele positie), dan worden alle kengetallen ook vermenigvuldigd
met de positie, zodat de totale premie of de totale Delta van die optiepositie wordt weergegeven.
In de regel Totaal worden vervolgens de kengetallen van de individuele optieposities
gecumuleerd, waardoor de premie of de Delta van de combinatie berekend wordt.
Via de Toevoegen-knop (met plusteken) kan een nieuwe optiepositie toegevoegd worden aan de
combinatie.
Via de Verwijderen-knop (met het minteken) kan een geselecteerde optiepositie uit de
combinatie verwijderd worden.
Via de Opslaan-knop (met de floppie) kan de combinatie onder een zelfgekozen naam
opgeslagen worden
Via de Open-knop (met het mapje) kan een eerder opgeslagen combinatie weer ingelezen
worden.

3.13.9 De Optiecalculator
De Optiecalculator stelt u in staat om de premie van een willekeurige optie te berekenen.
De Optiecalculator kan via de knop met de calculator of via de menukeuze geactiveerd worden.
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Om de waarde van een optie te berekenen moeten de volgende gegevens worden ingevuld...
· bij de rubriek Price geeft u de koers van de onderliggende waarde is
· bij de rubriek Strike price geeft u de uitoefeninsgprijs van de optie in
· bij de rubriek Interest % geeft u het rente percentage in, bijv. 2 voor 2%
· bij de rubriek Days to expiration geeft u de resterende looptijd in. Als u de expiratiedatum
aangeeft wordt het resterende aantal dagen automatisch uitgerekend
· bij de rubriek Call or Put geeft u aan of u de premie van een Call of Put optie wilt berekenen
· bij de rubriek Volatility geeft u de volatiliteit aan (bijv. 25 voor 25%)
Door op de Calculate-knop (achter Premium) te klikken wordt de premie uitgerekend.
Door instellingen te veranderen en opnieuw op de Calculate-knop te drukken kunt u steeds weer
nieuwe berekeningen uitvoeren.
U sluit het venster door op de Close-knop te drukken.

3.13.10 De Strategy Finder
De Strategy Finder is een onderdeel van de OptieMatrix dat gebruikt kan worden om uit de
ontelbare mogelijke optiecombinaties degene te selecteren die de beste winstmogelijkheden
bieden op basis van een bepaalde verwachting.
Dus als u verwacht dat Philips in de komende maanden 20% in koers zal stijgen, dan kunt u op
basis van deze 'verwachting' de beste optiestrategie zoeken.
De Strategy Finder kan gestart worden met behulp van de knop met het vergrootglas, linksboven
in het hoofdscherm van de OptieMatrix.

Vervolgens verschijnt het scherm van de Strategy Finder...

© 2001 Vestico BV

309

Vestics

3.13.10.1 Schermindeling Strategy Finder
Het scherm van de Strategy Finder ziet er als volgt uit...

Linksboven, onder de knoppen van de OptieMatrix, bevinden zich een aantal tabjes waarop
de verwachting kan worden gespecificeerd.
Rechts van de tabjes voor de verwachting bevindt zich een controle paneel met een aantal
knoppen waarmee de Strategy Finder gestart en gestopt kan worden.
Beneden in het scherm is een tabel van de gevonden resultaten, gesorteerd van meest
winstgevend naar minst winstgevend. Verliesgevende combinaties worden niet getoond in de
tabel.
3.13.10.2 Specificeren verwachting
Om door te kunnen rekenen welke optiestrategie het beste past bij een bepaalde verwachting,
moet uiteraard eerst de verwachting worden gespecificeerd.
Dat dient te gebeuren op het tabje Verwachting in de linker bovenhoek van de Strategy Finder...
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Uiteraard moet het juiste fonds geselcteerd zijn in de OptieMatrix.
Vervolgens wordt op het subtabje Koers aangegeven wat de verwachte koers van het
betreffende aandeel is.
Vervolgens moet op het subtabje Datum de datum ingegeven worden wanneer de verwachte
koers bereikt zal worden.
Het is aan te bevelen om als einddatum altijd een expiratiedatum te kiezen. De Strategy Finder
zal namelijk geen opties meenemen die vóór de verwachte datum expireren. Dus als u een datum
kiest die net enkele dagen na de expiratiedatum ligt, dan kunnen alle opties van de betreffende
maand niet gebruikt worden voor deze strategie.
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3.13.10.3 Te gebruiken strategieën
Op het tabje Strategieën vindt u een lijst van alle strategieën die momenteel bekend zijn in de
OptieMatrix.

Door een vinkje te plaatsen bij een bepaalde strategie, zal deze strategie meegenomen worden in
de lijst van mogelijke optiecombinaties.
Via de knop Alles Selecteren wordt automatisch een vinkje geplaatst bij alle strategieën.
Vervolgens kunnen eventuele ongewenste strategieën alsnog uitgevinkt worden.
Via de knop Deselecteren worden de vinkjes weggehaald bij alle strategieën. Vervolgens kunnen
de gewenste strategieën alsnog aangevinkt worden.
De volgende strategieën zijn beschikbaar...
Long Option: Koop een Call of Put optie, al naar gelang de verwachting is dat het aandeel zal
stijgen of dalen.
Short Option: Schrijf een Call of Put optie, al naar gelang de verwachting is dat het aandeel zal
dalen of stijgen.
Short Option (covered): Koop de onderliggende waarde en schrijf een Call of Put optie.
Long Underlying: Koop de onderliggende waarde.
Short Underlying: Ga short in de onderliggende waarde.
Long Synthetic: Maak een synthetische long positie in de onderliggende waarde door het kopen
van een Call en het schrijven van een Put optie.
Short Synthetic: Maak een synthetische short positie in de onderliggende waarde door het
schrijven van een Call en het kopen van een Put optie.
Debit Spread: Koop een spread (koop een Call en schrijf een hogere Call of schrijf een Put en
koop een hogere Put). Het begrip Debit slaat hierbij op het feit dat er geld bijgelegd moet worden.
Er is bij deze constructie geen margin verplichting.
Credit Spread: Verkoop een spread (schrijf een Call en koop een hogere Call of koop een Put en
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schrijf een hogere Put). Het begrip Crebit slaat hierbij op het feit dat deze spread in eerste
instantie premie opbrengt. Er is bij deze constructie wel een margin verplichting.
Debit Time Spread: Koop een time spread (schrijf een Call (of Put) en koop dezelfde Call (of
Put) van een latere uitoefeningsmaand). Ook nu weer geeft het begrip Debit aan dat we premie
betalen.
Credit Time Spread: Verkoop een time spread (koop een Call (of Put) en verkoop dezelfde Call
(of Put) van een latere uitoefeningsmaand). Ook nu weer geeft het begrip Credit aan dat we
premie ontvangen en dus margin moeten betalen.
Long Straddle: Koop een straddle (koop een Call en een Put optie van dezelfde
uitoefeningsprijs). Normaliter zijn beide opties At the Money, maar de strategy finder is wat
ruimhartig en rekend alle combinaties door waarbij een Call en Put op dezelfde koers worden
gekocht.
Short Straddle: Verkoop een straddle (verkoop een Call en een Put optie van dezelfde
uitoefeningsprijs). Normaliter zijn beide opties At the Money, maar de strategy finder is wat
ruimhartig en rekend alle combinaties door waarbij een Call en Put op dezelfde koers worden
verkocht. Bij deze strategie is margin verplicht, waarbij de margin van óf de Call, óf de Put wordt
gerekend, al naar gelang welke van de twee hoger is.
Long Strangle: Koop een strangle (koop een Call en dan een Put optie met een hogere
uitoefeningsprijs). Normaliter zijn beide opties Out of the Money, maar de strategy finder is wat
ruimhartig en rekend alle combinaties door waarbij een Call en Put op een hogere koers worden
gekocht.
Short Strangle: Verkoop een strangle (verkoop een Call en een Put optie van een hogere
uitoefeningsprijs). Normaliter zijn beide opties Out of the Money, maar de strategy finder is wat
ruimhartig en rekend alle combinaties door waarbij een Call en Put op een hogere koers worden
verkocht. Bij deze strategie is margin verplicht, waarbij de margin van óf de Call, óf de Put wordt
gerekend, al naar gelang welke van de twee hoger is.
Long Butterfly: Koop een (Iron) butterfly.
Short Butterfly: Verkoop een (Iron) butterfly.
Long Condor: Koop een (Iron) Condor.
Short Condor: Verkoop een (Iron) Condor.
De lijst van beschikbare strategieën, en hun samenstelling, is gedefinieerd in het bestand
Option_Strategy.ini in de map \Vestics\Tables\Ini.
In principe is het mogelijk om hier eigen strategieën aan toe te voegen.
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3.13.10.4 De Investering
Op het tabje Investering kan aangegeven worden hoeveel kapitaal beschikbaar is voor de
strategie...

In de rubriek Beschikbaar bedrag kunt u aangeven hoeveel kapitaal beschikbaar is. Dit bedrag
wordt vervolgens besteed aan het kopen van de opties. Als short gegaan wordt, wordt het
beschikbare kapitaal gebruikt als margin voor de short positie.
In de rubriek Kosten kunt u aangeven hoe de kosten berekend moeten worden. U kunt hierbij
naar keuze gebruik maken van een kostentabel of zelf een bedrag per optie opgeven.
3.13.10.5 Filters
Via het tabje Filters kunnen extra condities worden opgegeven waaraan de gevonden
optiecombinaties moeten voldoen.
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Min. beginpremie per optie: Als hier een waarde anders dan 0 is ingevuld, dan worden alle
opties genegeerd die vandaag goedkoper zijn dan de aangegeven waarde. Op die manier wordt
voorkomen dat ver out of the money opties worden gekocht.
Max. beginpremie per optie: Als hier een waarde anders dan 0 is ingevuld, dan worden alle
opties genegeerd die vandaag duurder zijn dan de aangegeven waarde. Op die manier wordt
voorkomen dat diep in de money opties worden gekocht.
Min. eindpremie per optie: Als hier een waarde anders dan 0 is ingevuld, dan worden alle opties
genegeerd die op de einddatum goedkoper zijn dan de aangegeven waarde. Op die manier wordt
voorkomen dat opties worden gekocht die op de einddatum ver out of the money zijn.
Max. eindpremie per optie: Als hier een waarde anders dan 0 is ingevuld, dan worden alle
opties genegeerd die op de einddatum duurder zijn dan de aangegeven waarde. Op die manier
wordt voorkomen dat opties worden gekocht die op de einddatum diep in the money zijn.
Min. beginpremie per setje: Als hier een waarde anders dan 0 is ingevuld, dan worden alle
optiecombinaties genegeerd waarvan de totale aanschafwaarde vandaag lager is dan de
aangegeven waarde. Op die manier wordt voorkomen dat bijv. combinaties worden gekocht
waarvan de gekochte en de geschreven optie vrijwel even duur zijn. Dit resulteerd in setjes die
bijv. 1 cent kosten waardoor een geweldig aantal setjes worden gekocht. Blijkt het setje in de
praktijd dan 20 cent te kosten dan komt van het verwachte rendement helemaal niets terecht.
Max. beginpremie per setje: Als hier een waarde anders dan 0 is ingevuld, dan worden alle
optiecombinatiess genegeerd waarvan de totale aanschafwaarde vandaag hoger is dan de
aangegeven waarde.
Min. volume: Als hier een waarde anders dan 0 is ingevuld, dan worden alle opties genegeerd
waarvan het verhandelde volume op de meest recente handelsdag lager is dan de aangegeven
waarde. Op die manier wordt voorkomen dat incourante opties worden gekocht.
Min. open interest: Als hier een waarde anders dan 0 is ingevuld, dan worden alle opties
genegeerd waarvan de open interest op de meest recente handelsdag lager is dan de
aangegeven waarde. Op die manier wordt voorkomen dat incourante opties worden gekocht.
Resterende maanden na einddatum: Hier kunt u het aantal expiraties na de einddatum
opgeven, waarvan de opties nog meedoen in de analyse. Standarad staat deze waarde op 0, en
dat heeft als effect dat geen opties geselecteerd worden die later aflopen de de eerste expiratie
op of na de einddatum.
Opties zonder koers weglaten: door deze rubriek aan te vinken worden alle opties weggelaten
waarvoor geen of geen recente prijsinformatie voorhanden is. Dit om te voorkomen dat op basis
van theoretische prijzen opties geselecteerd worden die niet verhandelbaar zijn.
Via de knop Leegmaken kunnen alle filterwaarden in één keer leeggemaakt worden.
3.13.10.6 Het controlepaneel
het starten van de Strategy Finder gebeurt via het controlepaneeltje....

Door op Start te drukken worden alle mogelijke optiecombinaties doorgerekend.
Via de knop Stop kunt u een eenmaal gestarte berekening vroegtijdig stoppen. Dit kan bijv. nodig
zijn als u zich realiseerd dat u een fout heeft gemaakt met de instellingen.
Via de knop Leegmaken kunt u de resultatentabel leegmaken. Dit heeft overigens niet zo veel zin
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aangezien de tabel automatisch leeggemaakt wordt als u opnieuw op Start drukt.
De knop Afdrukken is nog niet actief, maar zal in de toekomst de mogelijkheid bieden om de
gevonden combinaties af te drukken.
Via de knop OptieMatrix wordt de geselecteerde combinatie uit de tabel in detail weergegeven
op het OptieMatrix scherm.
Via de rubriek Show the N best combinations kunt u aangeven hoeveel combinaties worden
opgenomen in de resultatentabel. Deze functie is met name handig in combinatie met de Afdruk
knop om te voorkomen dat vele pagina's resultaten worden afgedrukt. Het ingestelde aantal heeft
geen invloed op de doorreken tijd omdat alle combinaties toch doorgerekend moeten worden om
de beste N te kunnen bepalen.
In het Statusschermpje wordt aangegeven hoever de berekening inmiddels gevorderd is.

3.13.10.7 Overzicht van de resultaten
Onder in het scherm verschijnen vervolgens de resultaten van de Strategy Finder.

Dit overzicht bevat de volgende kolommen...
Fonds: de naam van het fonds
Strategie: omschrijving van de strategie
Positie: opbouw van de positie
Aantal: aantal setjes dat gekocht kunnen worden
Setprijs: aanschafprijs per setje excl. kosten (kan ook negatief zijn bij geschreven opties)
Set Result: gerealiseerde eindprijs per setje excl. kosten
Set Winst: gerealiseerde winst per setje excl. kosten
Investering: totale investering (=aankoop prijs) van alle setjes samen incl. kosten
Resultaat: totale eindwaarde (=verkoopprijs) van alle setjes samen na aftrek van kosten
Winst: totale winst van alle setjes samen na aftrek van kosten
%: winstpercentage (is 100 x Winst/Investering)
Kosten: totaal bedrag aan kosten
Margin: totaal bedrag aan margin
De regels zijn gesorteerd op volgorde van de kolom Winst.
Regels met een negatief resultaat, of regels die niet voldoen aan de ingestelde Filters, worden
niet getoond in het overzicht.
Het totaal aantal getoonde regels kan begrensd worden door de instelling in het controlepaneel.
Door een regel te selecteren en vervolgens op de knop OptieMatrix te drukken kan de
betreffende optiecombinatie in detail bekeken worden in de grafiek en in het positiepaneel..
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3.13.10.8 Resultaat analiseren
Door een regel in de resultatentabel te selecteren en vervolgens op de knop OptieMatrix te
drukken, kan het resultaat van de betreffende combinatie in detail bekeken worden...

Het scherm is dat van de OptieMatrix. Het tabblad Grafiek is meteen al geselecteerd, en in het
positiepaneel zijn de gegevens van de geselecteerde optiecombinatie zichtbaar.
In de linker lijst, onder het tabje Combinaties, zijn alle combinaties zichtbaar, en door op een
combinatie te klikken wordt deze geladen in de grafiek en het positiepaneel. De kleur van de regel
geeft het type optiecombinatie aan, en door op het kleine knop met de letter i te drukken
verschijnt een legenda van de gebruikte kleuren.
3.13.10.9 De strategiedefinities
De strategieën die door de Strategy Finder doorgerekend worden zijn niet hard gecodeerd, maar
worden van buitenaf gedefinieerd in een strategietabel.
Deze tabel heet Option_Strategies.ini en bevindt zich in de map \vestics\tables\ini.
Let op: indien u wijzigingen maakt in deze tabel, en daarbij niet strikt de regels in acht neemt, dan
kan het tot gevolg hebben dat de Strategy Finder niet meer functioneert. Maak dus altijd vooraf
een kopie van de tabel zodat u deze bij problemen altijd weer terug kunt zetten in de
oorspronkelijke staat.
De tabel bevat per strategie een aantal instellingen. We zullen deze aan de hand van enkele
voorbeelden bespreken...
[DEBIT_SPREAD]
NAME=Debit Spread
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STRING1=+C,-C>1#1
STRING2=-P,+P>1#1
MARGIN=0
COLOR=32768
Elke strategie bestaat uit een aantal definties die onder een kopje zijn samengebracht. De naam
van het kopje moet uniek zijn en het ligt voor de hand om hiervoor de naam van de strategie te
gebruiken. Omdat de kop uit een woord moet bestaan, moeten spaties vervangen worden door
een _.
De volgende instellingen zijn nodig voor een strategie...
NAME= gevolgd door de naam zoals deze op het Strategieën tabje wordt getoond.
STRING1= gevolgd door de strategiedefinitie (zie verder op)
STRING2= (optioneel) gevolg door een alternatieve constructie
MARGIN= gevolgd door de definitie hoe de margin bepaald wordt
COLOR= gevolgd door de kleurcode die gebruikt wordt op het Combinaties tabje.
Bovenstaande definitie beschrijft onder het kopje [DEBIT_SPREAD} een strategie die Debit
Spread heet.
Er zijn twee varianten van de Debit Spread strategie, gedefinieerd in respectievelijk STRING1 en
STRING2.
STRING1= heeft de codering +C,-C>1#1 en die moet als volgt gelezen worden...
- er zijn 2 opties, gescheiden door een comma
- de eerste optie is een long Call optie (+C)
- de tweede optie is een short Call optie (-C)
- de tweede optie heeft een hogere uitoefeningsprijs dan de eerste optie (>1)
- de tweede optie heeft dezelfde expiratiemaand als de eerste optie (#1)
Er is ook nog een alternatief in de vorm van STRING2=, die aangeeft dat een Debit Spread ook
gemaakt kan worden uit een short Put optie, gecombineerd met een long Put optie van een
hogere Uitoefeningsprijs en met dezelfde expiratiemaand.
De eerste optie heeft normaliter geen verdere aanduidingen dan of het long of short is (+ of -) en
of het een Call, Put, Future of Underlying is (C,P,F of U).
De tweede en alle volgende opties worden gerelateerd aan de voorgaande opties.
De eerste relatie is altijd in de uitoefeningsprijs, en deze kan gelijk (=1) of hoger (>1) zijn. Een
eventuele 3de optie kan gerelateerd worden aan hetzij de eerste (=1) of de tweede optie (=2).
Een vierde optie kan op dezelfde manier gerelateerd worden aan de eerste, tweede of derde
optie, enz.
De tweede relatie die we opgeven is de expiratiemaand. Ook hier kunnen we kiezen uit gelijk (#1)
of hoger (}1) of lager ({1). We hebben dus het hekje (#) gebruikt als is-gelijk waarde en de
accolades {} als kleiner en groter dan waardes.
Bij deze optiestrategie is geen margin vereist, en daarom heeft de rubriek MARGIN= de waarde
0.
Als er wel een marginverplichting is, dan zijn er een aantal mogelijkheden...
MARGIN=%1 geeft aan dat de vereiste margin een percentage is van de waarde van eerste
optie. Het margin percentage is het marginpercentage dat de beurs heeft vastgelegd voor de
betreffende onderliggende waarde. Let op: de eerste 'optie' kan ook een Future of de
onderliggende waarde zijn.
MARGIN=%2 geeft aan dat het marginpercentage berekend moet worden over de tweede optie.
Op dezelfde manier kan gerefereerd worden aan de derde (%3) of vierde optie (%4), enz.
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MARGIN=%1|%2 geeft aan dat de margin over beide aangegeven opties berekend moet worden
en dat de hoogste margin gebruikt moet worden.
MARGIN=1-2 geeft aan dat de margin berekent moet worden als het verschil tussen de
uitoefeningsprijs van de eerste en de tweede optie.
De rubriek COLOR= geeft zoals gezegd de kleurcode aan die in de legenda van het tabje
Combinaties gebruikt wordt. Deze coding is volgens het RGB stelsel. Bent u onbekend met dit
stelsel, vul dan COLOR=0 in om een zwarte tekst te krijgen.
3.13.10.9.1 Enkele strategievoorbeelden

We zullen hier nog enkele van de bestaande strategieën toelichten...
[LONG_OPTION]
NAME=Long Option
STRING1=+C
STRING2=+P
MARGIN=0
COLOR=8421631
Deze strategie bestaat hetzij uit één long Call optie, hetzij uit één long Put optie. Er is geen
marginverplichting.
[SHORT_OPTION]
NAME=Short option
STRING1=-C
STRING2=-P
MARGIN=%1
COLOR=16744448
Deze strategie bestaat uit een short optie (mag Call of Put zijn). De margin wordt berekend op
basis van eerste (en enige) optie.
[SHORT_OPTION_COVERED]
NAME=Short option (covered)
STRING1=-C,+U
MARGIN=0
COLOR=4259584
Voor deze strategie gebruiken we een short Call optie, gecombineerd met een long positie in het
aandeel. Er is geen margin verplichting.
[LONG_UNDERLYING]
NAME=Long Underlying
STRING1=+U
MARGIN=0
COLOR=12615935
Deze strategie bestaat uit het kopen van het aandeel.
[SHORT_UNDERLYING]
NAME=Short underlying
STRING1=-U
MARGIN=%1
COLOR=255
Deze strategie bestaat uit het verkopen van het aandeel.
[LONG_SYNTHETIC]
NAME=Long synthetic
STRING1=+C,-P=1#1
MARGIN=%2
COLOR=4210816
Deze strategie is bestaat uit een long Call optie plus een short Put optie van dezelfde
uitoefeningsprijs en dezelfde expiratiemaand. De margin wordt bepaald door de
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marginverplichting van de tweede optie (de short Put).
[SHORT_SYNTHETIC]
NAME=Short synthetic
STRING1=-C,+P=1#1
MARGIN=%1
COLOR=4227327
Deze strategie is bestaat uit een short Call optie plus een long Put optie van dezelfde
uitoefeningsprijs en dezelfde expiratiemaand. De margin wordt bepaald door de
marginverplichting van de eerste optie (de long Call).
[DEBIT_SPREAD]
NAME=Debit Spread
STRING1=+C,-C>1#1
STRING2=-P,+P>1#1
MARGIN=0
COLOR=32768
Er zijn twee varianten van de Debit Spread. Beide werden reeds eerder besproken.
[CREDIT_SPREAD]
NAME=Credit spread
STRING1=-C,+C>1#1
STRING2=+P,-P>1#1
MARGIN=2-1
COLOR=32896
Ook van de Credit Spread zijn er twee varianten. De eerste variant bestaat uit een short Call plus
een long Call van een hogere uitoefeningsprijs in dezelfde expiratiemaand. De tweede variant
bestaat uit een long Put plus een short Put van een hogere uitoefeningsprijs in dezelfde
expiratiemaand. De margin is in beide gevallen het verschil tussen de beide uitoefeningsprijzen.
[DEBIT_TIME_SPREAD]
NAME=Debit Time Spread
STRING1=-C,+C=1}1
STRING2=-P,+P=1}1
MARGIN=0
COLOR=8421440
Bij de Debit Time Spread blijft de uitoefeningsprijs van de tweede optie gelijk, maar is de
expiratiemaand later.
[LONG_STRADDLE]
NAME=Long Straddle
STRING1=+P,+C=1#1
MARGIN=0
COLOR=12632256
Bij de Long Straddle bestaat uit een long Call plus een long Put met dezelfde uitoefeningsprijs en
dezelfde expiratiemaand en er is geen marginverplichting.
[SHORT_STRANGLE]
NAME=Short strangle
STRING1=-P,-C>1#1
MARGIN=%1|%2
COLOR=8811353
Als laatste voorbeeld bespreken we de Short Strangle. Deze bestaat uit een short Put plus een
short Call waarbij de short Call een hogere uitoefeningsprijs en dezelfde expiratiemaand heeft.

3.13.11 Uitleg optiebegrippen
We zullen hier een beknopte uitleg geven van enkele optiebegrippen die aan de orde komen in de
uitleg van de Optiematrix. Voor een meer uitgebreide uitleg van deze begrippen verwijzen we
naar een van de vele boeken die te koop zijn over opties. Daarnaast is er ook veel informatie te
vinden op het Internet.
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At the money opties
Een optie is "at the money" als de uitoefeningsprijs exact gelijk is aan de huidige koers van de
onderliggende waarde. Een dergelijke optie heeft een intrinsieke waarde van 0.
ATM opties
Zie At the money opties
Black & Scholes formule
Op basis van bekende parameters, zoals de koers van het aandeel, de uitoefeninsgprijs van de
optie, de historische volatility van het aandeel, de resterende looptijdde rente stand en eventuele
dividend uitkeringen tijdens de looptijd, kan men met behulp van de Black & Scholes formule
uitrekenen wat de theoretische waarde van een optie is.
B&S formule
Zie Black & Scholes formule
Contract
Het is niet mogelijk om 1 optie te kopen. Opties worden altijd verhandeld in zogenaamde
contracten waarbij één contract meestal overeen komt met 100 opties.
Contractgrootte
Het aantal opties in een optiecontract. Meestal is dat 100.
Delta
De delta is een kengetal van een optie dat aangeeft hoeveel euro de premie van een optie (of
combinatie van opties) stijgt als de koers van de onderliggende waarde met 1 euro stijgt. Als een
optie diep in de money is, dan stijgt de optie min of meer mee met het aandeel, en heeft de optie
dus een delta die dicht in de buurt van 1 ligt. Opties die ver out of the money zijn reageren vrijwel
niet op bewegingen in de koers van de onderliggende waarde en hebben dus een lage delta. Put
opties dalen in waarde als de koers van de onderliggende waarde stijgt en daarom hebben putopties een negatieve delta.
Delta neutraal
Een optiecombinatie is deltaneutraal als de waarde van de optiecombinatie niet verandert als de
koers van de onderliggende waarde stijgt of daalt. Een delta neutrale positie heeft dus een delta
van 0.
Gamma
De gamma is een kengetal van een optie dat aangeeft hoeveel de delta van een optie (of
combinatie van opties) stijgt als de koers van de onderliggende waarde met 1 euro stijgt. Omdat
in de money opties een hogere delta hebben dan out of the money opties, verandert de delta dus
naarmate de koers van de onderliggende waarde veranderd. De gamma meet die verandering in
de delta.
Implied volatility
Bij de berekening van de premie van een optie wordt meestal gebruik gemaakt van de Black &
Scholes formule of een variant daarvan. Bij die bereking is een belangrijke factor de verwachte
beweeglijkheid (volatiliteit) van de onderliggende waarde. Omgekeerd kan men, met behulp van
dezelfde formule, op basis van een bekende optiepremie uitrekenen welke volatileit gehanteerd is
bij het berekenen van de premie. Deze volatiliteit, die op basis van de premie berekend wordt,
noemt men de impliciete volatiliteit omdat deze volatiliteit impliciet in de premie zit 'opgesloten'. In
de praktijk wordt meestal de engelse naam implied volatity gebruikt, ook wel afgekort tot Implied
of IV.
In the money opties
Een money is "in the money" als de optie een intrinsieke waarde heeft. Bijv. als het aandeel op 12
staat heeft een call 10 een intrinsieke waarde van 2. Immers, door het recht uit te oefenen om het
aandeel voor 10 euro te kopen krijgt u een aandeel wat op de beurs 12 euro waard is.
ITM opties
Zie In the money opties
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Intrinsieke waarde
De intrinsieke waarde van een optie is de waarde die de optie heeft als deze meteen uitgeoefend
zou worden. Zo zal een Call 10 bij een koers van 12 euro een intrinsieke waarde hebben van 2
euro. Immers, Men mag een aandeel met een waarde van 12 euro kopen voor 10 euro. De
premie van een optie is vrijwel altijd hoger dan de intrinsieke waarde van een optie, en doorm is
het vrijwel altijd gunstiger om de optie te verkopen dan om hem uit te oefenen.
IV
Zie Implied Volatility
Onderliggende waarde
Het onderwerp van de optie. Meestal is dat een aandeel of een index, maar er zijn ook opties op
rente en valuta.
Out of the money opties
Een money is "out of the money" als de optie nog helemaal geen intrinsieke waarde heeft. Bijv.
als het aandeel op 8 staat heeft een call 10 nog helemaal geen intrinsieke waarde. Immers,
waarom zou je het recht uit oefenen om het aandeel voor 10 euro te kopen als je het aandeel op
de beurs voor 8 euro kunt kopen.
OTM opties
Zie Out of the money opties
Premie
De koers die men moet betalen voor een optie.
Rho
De rho is een kengetal van een optie dat aangeeft hoeveel de premie van een optie (of
combinatie van opties) stijgt als de rente met 1% stijgt.
Theoretische premie
De theoretische premie is de premie die men als uitkomst krijgt bij toepassing van de Black &
Scholes formule. Normaliter zal de echte premie niet ver van de theoretische premie liggen.
Soms kan de markt echter een andere volatiliteit verwachten dan op basis van het historische
koersverloop van de onderliggende waarde verwacht zou worden. Men kan dat ook zien als de
werking van vraag en aanbod.
Theta
De theta is een kengetal van een optie dat aangeeft hoeveel de premie van een optie (of
combinatie van opties) stijgt als de resterende looptijd van een optie 1 dag korter wordt. De
waarde van de theta voor een individuele optie is dus altijd negatief, want alle opties worden
minder waard naarmate de tijd verstrijkt. Wie opties schrijft heeft een negatieve optie positie (bijv.
-1 calls) en heeft dus een positieve theta. Als een optie nog lang te gaan heeft, dan is de
waardevermindering per dag (de theta) klein. In de laatste dagen vóór de expiratie loopt de
tijdswaarde snel uit de optie en is de theta dus erg hoog.
Vega
De vega is een kengetal van een optie dat aangeeft hoeveel de premie van een optie (of
combinatie van opties) stijgt als de volatiliteit met 1% stijgt.
Volatiliteit
De bewegelijkheid van een onderliggende waarde. Hoe groter de bewegelijkheid van een
aandeel, des te onzekerder de waarde van het aandeel bij de expiratie. Een hogere volatiliteit
maakt het moeilijk voor een marketmaker om een optiepositie te neutraliseren (hedgen) en
daarom is de premie van opties sterk afhankelijk van de volatiliteit van de onderliggende waarde.
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Turbo Matrix
De Turbo Matrix is bedoeld om snel en overzichtelijk informatie te geven van alle beschikbare
turbo's.
Indien u niet bekend bent met het instrument Turbo, dan kunt u hier een overzicht vinden van de
belangrijkste kenmerken van dit beleggingsinstrument.

3.14.1 Inleiding
3.14.1.1 Wat zijn Turbo's
Turbo's zijn beleggingsinstrumenten waarbij u, net als bij opties en futures, gebruik kunt maken
van een grote hefboom.
De werking van turbo's laten zich het eenvoudigs uitleggen aan de hand van een praktijk
voorbeeld...
Stel u overweegt om aandelen Philips te kopen. De aandelen hebben momenteel een koers van
bijv. 20 euro, en om 1000 aandelen te kopen moet u dus 20.000 euro investeren. Stijgt het
aandeel in de komende 3 maanden 2 euro (van 20 naar 22) dan verdient u 1000 x 2 euro, zijnde
2000 euro. Daalt de koers met 2 euro, dan verliest u 2000 euro. Dat komt dus neer op een winst
of verlies van 10%.
Nou heeft AbnAmro zelf aandelen Philips gekocht, en geeft daar turbo's op uit voor een deel van
de waarde, bijv. alle waarde boven de 17 euro. De eerste 17 euro worden dus niet meeverkocht
en bloijven van AbnAmro. Dat deel wat van AbnAmro blijft, en wat zij dus financieren, heet het
financieringsniveau.
Als u van AbnAmro een turbo op Philips koopt, dan koopt u alleen maar het stuk van het
Philipsaandeel boven de 17 euro. Dus als het aandeel op 20 staat, dan is 17 euro van AbnAmro
en 3 euro van u. Staat het aandeel op 22 dan is nog steeds 17 euro van AbnAmro, en de
resterende 5 euro is van u. Daalt de koers naar 18 euro, dan is 17 euro van AbnAmro en 1 euro
van u. U bent dus tegen een relatief klein bedrag (3 euro) medeeigenaar geworden van een
aandeel Philips, en alle koerswinst of koersverlies is voor u. Ook dividenden e.d. zijn voor u.
Dus als we nu even ons oorspronkelijke plan opnieuw uitwerken, dan kopen we dus 1000 turbo's
op Philips (financieringsniveau 17 euro) tegen een koers van 20-17 zijnde 3 euro. Onze
investering is dus 3.000 euro ipv 20.000 euro. Stijgt de koers van 20 naar 22, dan stijgt onze turbo
van 3 naar 5. Daalt Philips naar 18 euro, dan daalt onze turbo naar 1 euro. Dus onze winst of
verlies blijft 2.000 euro, maar omdat onze investering niet meer 20.000, maar slechts 3.000
bedraagt, praten we nu over een winst of verlies van 66%.
In dit geval is dus een beweging van 10% vertaald naar een beweging van 66,7%, en daarom
spreken we van een hefboom van 6.67. Alle bewegingen zijn 6,67 keer versterkt door de
hefboom.
Tot zo ver de simpele gedachte achter de turbo's... de bank betaalt mee aan de aanschaf van de
aandelen en bij verkoop gaat eerst weer het financeringsdeel van de koers af en wat er overblijft
is voor u.
Het voert te ver om alle kenmerken van turbo's in detail uit te leggen. We verwijzen daarom graag
naar het internet waar een heleboel informatie te vinden is. Ga naar www.google.nl en toets de
woorden Turbo en Amro in om een lijst te krijgen van allerlei pagina's die over Turbo's gaan.
We volstaan daarom hier met wat extra dingen waar u rekening mee moet houden bij het
handelen in turbo's...
· Als een turbo onder z'n financieringsniveau zou zakken, dan zou de waarde van uw stukje
negatief worden. Het is echter niet mogelijk om aandelen tegen een negatieve koers te
verhandelen, en daarom moet Abn Amro zich indekken tegen dat risico. Ze doen dat via een
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Stoploss niveau: zodra de koers onder de stoploss zakt (bijv. onder de 17,50) dan wordt de
turbo automatisch verkocht. U ontvangt dan uw deel en AbnAmro krijgt haar deel.
· Abn Amro financiert het grootste deel van de onderliggende waarde, en wil daar graag rente
over vangen. Ze doen dat door elke dag het financieringsniveau een klein beetje op te trekken.
Omdat de rente op dit moment erg laag is, stijgt het financieringsniveau maar heel langzaam.
Omdat de waarde van de turbo gelijk is aan de koers van het aandeel minus het
financieringsniveau, wordt uw turbo dus elke dag een heel klein beetje minder waard. Maar
nogmaals... bij de lage rentestand van dit moment is dat effect slechts heel miniem.
· De turbo zoals we deze tot nu toe hebben besproken is een zogenaamde Turbo Long. Naast
deze long turbo's zijn er ook short turbo's. Short turbo's worden meer waard als de koers van
de onderliggende waarde daalt. Het is dus alsof u short bent in de onderliggende waarde.
Het is onze stellige overtuiging dat andere marktpartijen het succes van AbnAmro zullen gaan
kopiëren, en dat betekent dat er waarschijnlijk Turbo's of op Turbo's lijkende instrumenten van
andere marktpartijen op de markt zullen komen. Omdat de karakteristieen van Turbo's door
AbnAmro zelf zijn vastgesteld, kan het goed zijn dat soortgelijke instrumenten van andere
aanbieders op een subtiele wijze afwijken. Het is daarom belangrijk dat u zich terdege verdiept in
de materie voordat u gaat handelen in Turbo's.
Deze korte beschrijving is niet meer dan een sterk vereenvoudigde uitleg die niet letterlijk
genomen mag worden en uitsluitend bedoelt is om een vage eerste indruk te geven. Voor meer
details over turbo's verwijzen we naar het internet, met name de website van de aanbieders (Abn
Amro).
3.14.1.2 Turbo's in Vestics
Turbo's worden in Vestics herkend als een aparte fondssoort, net als Aandelen, Opties en
Futures. En dat is terecht, want Turbo's hebben eigenschappen die afwijken van deze eerdere 3
soorten.
De slotkoersen van de Turbo's worden dagelijks in Vestics bijgewerkt tijdens het ophalen van de
slotkoersen op onze server.
In de Fondsverkenner vindt u de Turbo's onder Beurzen >> EuroNext >> Turbo.
Al naar gelang uw instelling ziet u daat de korte naam (Alias) of de lange naam. U kunt dat
instellen via de menukeuze Beeld >> Alias of Beeld >> Naam.
De alias van Turbo's is als volgt opgebouwd... XXX TL 123 waarbij XXX een afkorting van de
onderliggende waarde is, TL staat voor Turbo Long (er kan dus ook TS staan voor Turbo Short)
en 123 het Stoploss niveau is.
Het is uiteraard mogelijk om Turbo's weer te geven in een Koersvenster of in een grafiek. Het
eenvoudigst doet u dat door de gewenste Turbo in de Fondsverkenner op te zoeken. Vervolgens
kunt u deze dan slepen naar een Koersvenster of naar een bestaande grafiek, of u kunt een
nieuwe grafiek openen via de rechter muisknop.
Daarnaast is er een special programma (de Turbo Matrix) die op een overzichtelijke manier de
gegevens van alle Turbo's toegankelijk maakt.
3.14.1.3 Koersen van Turbo's
Mede doordat er steeds nieuwe Turbo's bij komen, en oude turbo's vervallen als het stoploss
niveau geraakt wordt, is het een hels karwei om de koersen van Turbo's in te lezen via een
datafeed.
Veel eenvoudiger is het om de koers van de onderliggende waarde in te lezen en op basis van
het financieringsniveau dan de juiste waarde van de Turbo's te berekenen. En dat is precies wat
de Turbo Matrix doet.
Mocht u om welke reden dan ook de echte Turbokoersen willen inlezen in Vestics, overleg dan
even met de helpdesk over de mogelijkheden.
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3.14.2 De Turbo Matrix
3.14.2.1 Starten van de Turbo Matrix
Indien u van plan bent om de Turbo Matrix veel te gebruiken, dan kunt u beter eerst een nieuw
tabblad maken (bijv. Turbo's genaamd), en op dat tabblad de Turbo Matrix starten.
U start de Turbo Matrix via de menukeuze Vesticsknop >> Programma's >> Turbo Matrix.
In eerste instantie werkt de Turbo Matrix het prettigst als u het venster meteen maximaliseerd,
bijv. door te dubbelklikken in de kopregel van het venster.
Voordat de gegevens van de Turbo's worden getoond, wordt eerst alle informatie van de Turbo's
geactualiseerd via de website van AbnAmro.

Dit ophalen van de actuele gegevens duurt ca. 1 minuut. Dus even geduld a.u.b.
De OptieMatrix kan helaas geen nieuw aangemaakte Turbo's automatisch toevoegen aan de
Fondstabel. Dus als er op de website van AbnAmro nieuwe turbo's zijn verschenen, dan worden
deze niet in de lijst opgenomen. Alleen de bekende turbo's worden herkend.
Nieuwe Turbo's zullen uiterlijk 1 dag later via een update worden toegevoegd aan Vestics als u de
koersen ophaalt van onze server. Door de turbo's centraal aan te maken bereiken we dat de
turbo's bij alle gebruikers dezelfde fondsnummers hebben.
3.14.2.2 Schermindeling Turbo Matrix
In eerste instantie werkt de Turbo Matrix het prettigst als u het venster meteen maximaliseerd,
bijv. door te dubbelklikken in de kopregel van het venster.
Als de Turbo Matrix gestart is, dan krijgt u onderstaande schermindeling te zien...
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In verband met de beschikbare ruimte in dit helpbestand hebben we het scherm wat kleiner
gemaakt, maar de belangrijkste rubrieken zijn duidelijk zichtbaar...
· In de kopregel vindt u de naam van het programma (Turbo Matrix) plus aan de rechterkant de
knoppen voor het Minimaliseren, Maximaliseren en sluiten van het venster.
· Daaronder de menubalk met de menukeuze zoals bestand, Beeld, enz.
· Daaronder komt de Knoppenbalk, met knoppen voor veelgebruikte functies. Via de menukeuze
Beeld kunt u desgewenst de Knoppenbalk onzichtbaar maken.
· Aan de linker kant vindt u een overzicht van de beschikbare lijsten van Turbo's. Het programma
maakt automatisch een lijst voor elke onderliggende waarde. Op die manier kunt u heel snel
alle Turbo's op de AEX of op Philips in één keer bekijken.
· Behalve de standaard lijsten op basis van onderliggende waarde, kunt u ook eigen lijsten
maken. Zo zou u een lijst kunnen maken van alle Turbo's die u in uw bezit heeft, en een andere
lijst van Turbo's die u wilt volgen, etc.
· Het overzicht van de beschikbare lijsten kan weggeklapt worden via de ronde knop met <<
· Het grootste deel van het scherm is de daadwerkelijke Matrix, waarin u de gegevens van alle
Turbo's in de geselecteerde lijst overzichtelijk onder elkaar vindt.
· De kolommen in de Matrix zijn vrij instelbaar.
· Tenslotte ziet u onder in het scherm de Statusbalk. Via de menukeuze Beeld kunt u
desgewenst de Statusbalk onzichtbaar maken.
3.14.2.3 Kolommen in de Turbo Matrix
De kolomindeling van de Turbo Matrix is vrij instelbaar.
Door met de muis op één van de kolomkoppen te gaan staan en met de rechter muisknop te
klikken, krijgt u een overzicht van alle beschikbare kolommen.
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De reeds geselecteerde kolommen hebben een vinkje. Door op een kolomnaam te klikken wordt
de betreffende kolom achteraan het scherm toegevoegd. Was de kolom reeds aanwezig (er is al
een vinkje) dan heeft klikken juist het omgekeerde effect en wordt de betreffende kolom
verwijderd uit het scherm.
De volgende kolommen zijn beschikbaar...
· Alias: dit is de korte naam
· Naam: dit is de lange naam
· Stoploss: dit is het huidige stoploss niveau van de turbo
· Hefboom: dit is de hefboom die met de turbo wordt gerealiseerd. Bij een koers van de
onderliggende waarde van 20 en een koers van de turbo van 4 euro is er sprake van een
hefboom van 5 (20 gedeeld door 4).
· Fin. niveau: dit is het financieringsniveau van de turbo.
· Ref. koers: dit is de referentiekoers, oftewel de koers van de onderliggende waarde van de
turbo.
· Biedprijs: dit is de huidige biedprijs van de turbo *)
· Vraagprijs: dit is de huidige vraagprijs van de turbo *)
· Verschil: dit is de stijging of daling ten opzichte van de vorige slotprijs van de turbo
· Slotkoers: dit is de vorige slotkoers van de turbo
· Tijd: tijdstip van de laatste bijwerking van de referentiekoers
· Sinds: datum wanneer de turbo is gelanceerd
· Ratio: Ratio van de turbo ten opzichte van de onderliggende waarde. Normaliter is de ratio 1,
en dan is er 1 turbo per onderliggende waarde. Bij duurdere onderliggende waarden, zoals de
AEX index, kan het zijn dat er 10 of 100 turbo's worden uitgegeven per onderliggende waarde.
Dit wordt gedaan om de prijs van de turbo's attractief te houden.
*) de waarde van de bied- en laatprijs wordt in eerste instantie opgehaald van de website van
AbnAmro, samen met de daarbij behorende referentie koers. Vervolgens worden de bied- en
laatprijs automatisch herberekend als er een nieuwe koers beschikbaar komt van de
onderliggende waarde. Dus als u naar de AEX turbo's kijkt, en er komt elke 15 seconden een
nieuwe koers van de AEX binnen, dan wordt automatisch de bied- en laatprijs van alle AEX
Turbo's herberekend en aangepast. Het kan daardoor zijn dat de getoonde bied- en laatkoersen
lichtelijk afwijken ten opzichte van de daadwerkelijke bied- en laatkoers op de beurs.
3.14.2.4 Kolomvolgorde en breedte veranderen
Indien u nieuwe kolommen toevoegd in de Turbo Matrix, zullen deze achteraan in het scherm
worden toegevoegd.
Kolomvolgorde veranderen
Door met de linker muisknop op de koptekst van een kolom te klikken, en de linker muisknop
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ingedrukt te houden, kunt u de betreffende kolom naar links of rechts verslepen. Terwijl u aan het
slepen bent blijft de kolom zelf op z'n oude plek staan, maar wordt met behulp van een dikke lijn
aangegeven waar de kolom wordt geplaatst zodra u de linker muisknop loslaat.
Kolombreedte veranderen
Als u langzaam met de muis over de koppen van de kolommen beweegt, dan zal steeds als u op
de scheidingslijn tussen twee kolommen komt, de cursor van vorm veranderen. Het vertrouwde
pijltje wordt dan even vervangen door een symbool dat bestaat uit twee verticale lijnen met pijltjes
naar weerskanten. Als u op zo'n moment de linker muisknop indrukt en ingedrukt houdt, kunt u de
scheidingslijn naar links of rechts verschuiven, waardoor de kolom aan de linkerkant van de
scheidingslijn smaller of breder wordt.
3.14.2.5 Regelvolgorde veranderen
Het is mogelijk om de regels in de turbo matrix te sorteren in volgorde van elke willekeurige
kolom. Zo kunt u de turbo's sorteren op naam, op stoploss, op koersverschil, op hefboom, etc.
Om de regels te sorteren op een bepaalde kolom, hoeft u alleen maar te klikken in de kop van de
betreffende kolom. Dus als u klikt in de kop van de kolom Naam, dan worden de regels
gesorteerd op Naam.
De eerste keer dat u op een kolomkop klikt worden de regels gesorteerd in oplopende volgorde
(van A tot Z of van 0 tot 9). Klikt u nog een tweede keer op dezelfde kolomkop, dan worden de
regels omgekeerd gesorteerd, dus van Z naar A of van 9 naar 0.

3.14.3 Werken met lijsten
3.14.3.1 De standaard lijsten
Op de website van AbnAmro staan de turbo's in alfabetische volgorde, en als u wilt zien welke
turbo's er zijn van Philips, dan moet u maar gokken of deze op pagina 6 of 7 staan (of was het
8?). En als u pech heeft, dan staan ze verspreid over twee pagina's, de eerste helft onderaan de
ene pagina en de tweede helft bovenaan de andere pagina. En dan niet te vergeten dat een
'pagina' op de website meestal niet in z'n geheel op het scherm past, zodat u ook nog eens de
schuifbalk moet gebruiken om het onderste gedeelte van de pagina te zien.
In de Turbo Matrix is dat veel eenvoudiger geregeld.
Aan de linker kant van de Matrix ziet u namelijk een alfabetische lijst van alle onderliggende
waarden waarvan er Turbo's bestaan. Door op de naam van de onderliggende waarde te klikken
komen in het rechtergedeelte van het scherm alle Turbo's van de betreffende onderliggende
waarde te voorschijn, zoals in onderstaand voorbeeld met de AEX Turbo's.
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Steeds als er een nieuwe tik ontvangen wordt van een onderliggende waarde, dan licht de naam
van de betreffende onderliggende waarde in groen of rood op, al naar gelang de koers gestegen
of gedaald is. Tevens wordt dan de bied- en laatkoers van alle turbo's op de betreffende
onderliggende waarde aangepast aan het nieuwe koersniveau.
3.14.3.2 Eigen lijsten maken
Met behulp van de standaardlijsten is het mogelijk om alle turbo's van één bepaalde
onderliggende waarde in het rechterscherm zichtbaar te maken.
Meestal zult u echter geïnteresseerd zijn in turbo's van verschillende onderliggende waarden. Met
behulp van de standaard lijsten zou u dan steeds heen en weer moeten klikken tussen de
verschillende onderliggende waarden.
Een beter alternatief is om eigen lijsten te maken met de turbo's die u belangrijk vindt.
Zo kunt u dan een lijst MijnTurbo's maken, met daarin alle turbo's die u in portefeuille heeft, en
eventueel een andere lijst met Technology waar u alle turbo's op technology fondsen als Philips,
ASML en Nokia bij elkaar heeft, enz.
Eigen lijst maken
Om een eigen lijst te maken drukt u op de knop Nieuwe lijst (knop met het gele mapje) of u
maakt de menukeuze Lijst >> Nieuwe lijst.. Er wordt dan onder het kopje Eigen lijsten een
regel toegevoegd met de naam Nieuwe lijst 1. Deze naam is geselecteerd, en als u hier de
gewenste naam (bijv. Technology) intyped dan wordt de naam automatisch vervangen.
Groepen turbo's slepen naar eigen lijst
Nadat u de nieuwe lijst heeft aangemaakt is deze in eerste instantie leeg. Door nu op bijv. Philips
te klikken en de linker muisknop ingedrukt te houden, kunt u in één keer alle Philips turbo's naar
de naam van de lijst slepen en daar loslaten. De turbo's verschijnen dan meteen in de matrix aan
de rechterkant. Op dezelfde manier kunt u ook de turbo's van ASML en Nokia naar de lijstnaam
slepen.
Individuele turbo's slepen naar eigen lijst
Behalve alle turbo's van een bepaalde onderliggende waarde, kunt u ook individuele turbo's
slepen. Door op het plus-teken vóór de naam van een onderliggende waarde te klikken wordt de
lijst uitgeklapt en ziet u alle individuele turbo's van die onderliggende waarde. Deze kunt u
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vervolgens één voor één naar de naam van de lijst slepen.

Individuele turbo's verwijderen uit eigen lijst
Om een bepaalde turbo weer uit de eigen lijst te verwijderen dient u op het plusteken voor de
naam van de lijst te klikken, zodat aan de linker kant alle individuele turbo's in die lijst zichtbaar
worden. Vervolgens selecteert u de te verwijderen turbo en drukt u op de knop met het minteken
(of de menukeuze Lijst >> Uit lijst verwijderen). Er komt dan de vraag of u het zeker weet en
door op Ja te klikken wordt de turbo defenitief uit de lijst verwijderd.
Eigen lijst helemaal verwijderen
Om een eigen lijst in z'n geheel te verwijderen, selecteert u de lijst aan de linkerkant en drukt u op
de knop met het rode kruis (of de menukeuze Lijst >> Lijst verwijderen). Er komt dan de vraag
of u het zeker weet en door op Ja te klikken wordt de lijst defenitief verwijderd.
Naam eigen lijst wijzigen
Om de naam van een eigen lijst te veranderen, selecteert u de lijst aan de linkerkant en drukt u
op de knop met de letter ab (of de menukeuze Lijst >> Naam Lijst veranderen). De naam van
de lijst wordt dan geselecteerd, en als u hier de gewenste naam (bijv. Technologie) intyped dan
wordt de naam automatisch vervangen.

3.15

Het Signaleringsprogramma
Met behulp van het Signaleringsprogramma is het mogelijk om de koersen van één of meerdere
fondsen te volgen en een signaal (alert) te genereren zodra de koers een vooraf ingesteld niveau
passeerd.
Naast deze vast ingestelde signalen is het ook mogelijk om signalen te genereren vanuit
handelssystemen.
Het Signaleringsprogramma is, mits actief, te vinden op het Status tabblad van Vestics.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we de diverse Signaleringsfuncties bespreken. Door steeds op
de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.
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3.15.1 Starten en stoppen
Het Signaleringsprogramma wordt normaliter gestart door het programma aan te vinken op het
Diensten tabje van het Instellingenprogramma.
Dit tabje kan opgeroepen worden via de menukeuze Vesticsknop >> Onderhoud >> Diensten
en ziet er als volgt uit...

Door het vinkje bij VCALERT te plaatsen wordt het signaleringsprogramma automatisch gestart.
Door het vinkje weer weg te halen wordt het Signaleringsprogramma gestopt.
Mocht het Signaleringsprogramma niet actief zijn terwijl u een nieuw signaal insteld, dan zal
automatisch gevraagd worden of u het Signaleringsprogramma wilt activeren.
Het Signaleringsprogramma is, mits actief, te vinden op het Status tabblad van Vestics.

3.15.2 Werking
Het Signaleringsprogramma is, mits actief, te vinden op het Status tabblad van Vestics.
Het Signaleringsprogramma ziet er ongeveer als volgt uit:
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Het scherm bevat de volgende rubrieken...
In de kolom Fonds wordt aangegeven voor welk fonds een signalering geldt.
In de kolom Huidige wordt de huidige of laatst bekende koers van het fonds weergegeven.
In de kolom Signaal wordt aangegeven welk signaal voor het betreffende fonds is ingesteld. De
weergave van deze kolom bevat een kleiner dan teken (<) of een groter dan teken (>) en de
koers waarop getest wordt.
In de kolom Volgen wordt aangegeven of de functie volgen is geactiveerd en met welke afstand
gevolgd wordt. Indien de functie volgen niet actief is staat hier '-'.
In de kolom Status wordt aangegeven wat de status van het betreffende signaal is. Dit kan zijn...
· Actief: het signaal is ingesteld en de koers wordt bewaakt op een signaaldoorbraak
· Volgen: Er is een signaaldoorbraak opgetreden maar omdat de functie volgen actief is werd
het signaal nog niet verzonden
· Gesignaleerd: Het signaal is afgegaan en verzonden
In de kolom Signaaltekst is de tekst weergegeven die zal worden verzonden.
In de kolom Volg % wordt weergegeven hoeveel procent speling de koers heeft bij het volgen op
afstand.
In de kolom Beste is weergegeven wat de gunstigste koers tot nu toe is geweest. Zodra de
afwijking tussen de beste koers en de huidige koers groter wordt dan het opgegeven
volgpercentage wordt het signaal geactiveerd.
NB. als een signaal is afgegaan en is verzonden dan kan het zijn dat door technische problemen
het signaal nooit z'n bestemming heeft bereikt. De aanduiding 'Gesignaleerd' geeft uitsluitend
aan dat het signaal is afgegaan en dat het commando is gegeven om het signaal te verzenden.

3.15.3 Het werken met signalen
In Vestics ingestelde signalen kunnen weergegeven en geadministreerd worden via het
Signaleringsprogramma.
(Het Signaleringsprogramma is, mits actief, te vinden op het Status tabblad van Vestics)
Naast deze handmatig ingestelde signalen kunnen signalen ook gegenereerd worden door
automatische handelssystemen of door instellingen in een Koersvenster of Grafiek.
Een signaal bestaat uit een tekst die op de een of andere manier naar u toegezonden moet
worden als een bepaalde vooraf ingestelde situatie zich voordoet op de beurs.
Via het mechanisme van Locaties en Bestemmingen weet Vestics welke methode gebruikt moet
worden bij het verzenden van de signalen.
3.15.3.1 Het instellen van een signaal
Via de menukeuze Signalen >> Signaal toevoegen of via de knop met het plusteken kunt u
aangeven dat u een nieuw signaal wilt toevoegen aan de lijst van signalen.

Een alternatieve manier om een signaal toe te voegen is door vanuit een ander Vestics
programma met behulp van Drag & Drop als het ware een fondsnaam vanuit dat programma naar
het Signaleringsprogramma te slepen en daar los te laten.
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Er verschijnt dan een dialoog met de volgende gegevens...

In de rubriek Locatie kunt u een vaste locatie aangeven waarheen het signaal verzonden moet
worden. Gebruikelijk is echter om hier GEEN locatie op te geven, maar deze rubriek laten staan
op de tekst 'Huidige Locatie'. Door namelijk 'Huidige Locatie' te kiezen kunt u via de instellingen
steeds een andere locatie als de Huidige Locatie aanwijzen, en dus zorgen dat het signaal u altijd
bereikt op de locatie waar u op dat moment bent.
Het instellen van een vaste locatie heeft alleen zin als u onder alle omstandigheden het signaal
naar de betreffende locatie wilt laten verzenden, ongeacht waar u op dat moment zelf bent.
In de rubriek Fonds geeft u aan voor welk fonds u een signaal wilt instellen. Indien u reeds een
fondsnaam heeft geselecteerd via Drag & Drop zal de naam van dat fonds hier automatisch
ingevuld zijn. In alle gevallen kunt u ook gewoon de fondsnaam naar keuze ingeven of via de
knop [...] selecteren van de lijst van beschikbare fondsen.
Bij de rubriek Signaal geven indien kunt u kiezen uit de tekst koers daalt onder of de tekst koers
stijgt boven en vervolgens het koersniveau waarop het signaal gegeven moet worden. Initieel
wordt hier de huidige of laatst bekende koers van het fonds als referentiepunt aangegeven. U
kunt deze waarde vervolgens naar eigen wens instellen.
Door de knop Signaal direct activeren aan te zetten zorgt u er voor dat een signaal wordt
verzonden zodra het optreedt.
Het alternatief is de knop Volgen met een speling van X%, waarbij u zelf kunt aangeven welk
percentage speling u bij het volgen wenst aan te houden.
In de rubriek Signaaltekst kunt u aangeven welke tekst gezonden moet worden. Op basis van de
door u ingegeven instellingen wordt in eerste instantie een tekst gegenereerd in de vorm van
"Philips boven 30" of "KLM onder 25". Het is echter aan te bevelen om de tekst aan te passen
aan uw specifieke situatie. Het kan zijn dat u de helft van uw Philips aandelen wilt verkopen zodra
de koers boven de 30 Euro stijgt, en dan is een tekst als "verkopen 120 aandelen Philips"
misschien duidelijker. Als u dan 4 weken later een SMS bericht ontvangt met deze tekst weet u
meteen wat u te doen staat.
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3.15.3.2 Signalen instellen vanuit context menu
Naast de in het vorige hoofdstuk beschreven manier om een nieuw signaal in te stellen, is er nog
een alternatieve manier om dit te doen.
Vrijwel elk programma (Koersvenster, Grafiek, Portefeuillebeheer, Fondsverkenner, enz.) waar
gewerkt wordt met fondsen, heeft onder de rechter muisknop een menukeuze Signaal, die
gebruikt kan worden om direct vanuit het betreffende programma een signaal in te stellen.
De werking daarvan is verder identiek aan de beschrijving in het vorige hoofdstuk.
3.15.3.3 Het bewerken van een signaal
Eenmaal ingesteld kan een signaal op eenvoudige manier bewerkt worden.
Allereerst dient dan het te bewerken signaal geselecteerd te worden uit de lijst.
Vervolgens kan op een van de volgende manieren aangegeven worden dat het geselecteerde
signaal bewerkt moet worden:
· via de menukeuze Signaal >> Signaal Bewerken van het hoofdmenu
· via de menukeuze Signaal Bewerken van het contextmenu (rechter muisknop)
· via de knop met het dialoogje (naast het plus-teken) boven in het scherm
· via de snelkeuze Ctrl-E door de toets Ctrl en de letter E tegelijkertijd in te drukken
De gebruikte dialoog is volledig identiek aan de dialoog die gebruikt wordt bij het
toevoegen van een nieuwe signalering. Uiteraard zijn dan in eerste instantie alle rubrieken
ingesteld zoals ze momenteel voor het betreffende signaal gelden. U kunt vervolgens de
rubrieken naar wens aanpassen.
3.15.3.4 Het verwijderen van een signaal
Een eenmaal ingebracht signaal kan op eenvoudige wijze weer uit de lijst verwijderd worden.
Daarvoor moet eerst de betreffende regel in het signalenoverzicht geselecteerd worden.
Vervolgens kan op één van de volgende manieren het geselecteerde signaal verwijderd worden:
· via de menukeuze Signalen >> Signaal Verwijderen in het hoofdmenu
· via de menukeuze Signaal Verwijderen in het contextmenu (rechter muisknop)
· via de knop met het min-teken boven in het scherm
· via de Delete of Del toets op uw toetsenbord
Let op, er komt geen vraag om bevestiging en een eenmaal verwijderd signaal kan niet op
eenvoudige wijze weer ongedaan gemaakt worden.

3.15.4 De Volgfunctie
De Volgfunctie is een mechanisme om een signaal uit te stellen zolang de koers zich in een
gunstige richting ontwikkelt.
De volgfunctie is alleen bruikbaar bij signaleringen die te maken hebben met het nemen van
winst. Bij een signalering van een verliessituatie (stop loss) heeft de volgfunctie geen nut.
Zo werkt de volgfunctie...
Stel u heeft een aandeel gekocht op 80 Euro en u heeft een signalering ingesteld om het aandeel
te verkopen zodra een koersdoel van 100 Euro wordt bereikt. Bij een normale signalering zal het
signaal gegenereerd worden zodra de ingestelde koers van 100 Euro overschreden wordt.
Indien u echter de volgfunctie heeft ingesteld (bijv. 2%) dan zal zodra de koers boven de 100 Euro
komt de volgfunctie ingeschakeld worden, zonder dat er al meteen een signaal wordt
gegenereerd. Het signaal wordt als het ware uitgesteld en overgenomen door de volgfunctie.
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De volgfunctie zal nu de koers blijven volgen, en zolang de koers verder stijgt zal ook steeds een
hoger volgniveau worden genoteerd. Als tussentijds de koers weer daalt, dan blijft het volgniveau
op het tot nu toe hoogste niveau hangen, en zodra de koers meer dan het ingestelde percentage
(bijv. 2%) gezakt is ten opzichte van het volgniveau wordt alsnog het signaal gegeneerd.
Een voorbeeld
U heeft een signaal niveau ingesteld op 100 Euro en een volgpercentage van 2% en koers van
het aandeel ontwikkelt zich als volgt... 97, 98, 97, 99, 100, 101, 102, 101, 102, 103, 104, 105, 104,
103, 102.
Zodra de koers boven de 100 stijgt zal niet meteen het signaal worden gegenereerd, maar wordt
de volgfunctie geactiveerd met een speling van 2%. De volgfunctie trekt daarbij het volgniveau
steeds verder omhoog van 100 naar 101 en vervolgens naar 102. Als de koers dan weer daalt
naar 101 blijft het volgniveau op 102 staan en zou de koers meer dan 2% dalen t.o.v. dat niveau
(dus onder de 99.96) dan wordt een signaal gegenereerd. De koers daalt echter niet verder dan
101 en stijgt vervolgens door naar 105. Na de 105 te hebben bereikt daalt de koers weer, en
zodra deze meer dan 2% gezakt is onder het hoogste niveau (dus onder de 102.90) wordt meteen
het signaal gegenereerd.
Door deze aanpak bent u alsnog 2.90 Euro hoger uitgestapt dan oorspronkelijk gepland. U heeft
als het ware gebruik gemaakt van het feit dat het aandeel in een stijgende trend zat toen de 100
Euro doorbroken werd, en u heeft de stijgende trend gevolgd totdat duidelijk was dat de stijging
voorlopig voorbij was.
Let wel... er hangt een prijskaartje aan deze aanpak, want als het aandeel niet veel hoger
gestegen was dan 100 Euro zou door de 2% speling het aandeel pas op 98 Euro zijn verkocht. U
was dan eigenlijk beter af geweest zonder volgfunctie.
3.15.4.1 Volgfunctie gedurende hele koersstijging
Desgewenst kunt u de Volgfunctie al meteen vanaf de aankoop toepassen om winst te nemen
zodra het aandeel niet meer verder wil stijgen en weer dreigt alle winst terug te geven.
Stel u koopt een aandeel op 50 Euro en u wilt meteen al een stop loss instellen van 5 Euro. U
neemt zich dus voor om verlies te nemen mocht de koers van het aandeel onder de 45 zakken.
Gaat het echter goed, en het aandeel stijgt naar de 55, dan zou u kunnen stellen dat u ook uw
stop loss niveau optrekt, bijv. naar de 50 Euro. Uw stop loss niveau volgt dus als het ware de
koers.
Met de Volgfunctie van het Signaleringsprogramma is het mogelijk om uw signalering op de hier
beschreven manier in te stellen. U stelt dan in 'signaleren boven X' waarbij X net ONDER de
huidige koers ligt (dus 49.90 in bovenstaand voorbeeld) met een volgpercentage van 10%.
Het signaal wordt dan meteen al geactiveerd omdat de koers (50 Euro) al meteen boven het
ingestelde niveau (49.90) is. Door de volgfunctie wordt het signaal echter onderdrukt en pas
verzonden als de koers 10% zakt ten opzichte van het hoogste punt tot dan toe.
(Uiteraard kunt u bij een short positie de tegengestelde techniek toepassen).

3.15.5 Signalen uit een handelssysteem
Naast het instellen van signalen op basis van het koersniveau van een aandeel is het ook
mogelijk om signalen te laten genereren door een handelssysteem.
Indien een handelssysteem wordt toegevoegd aan een grafiek, dan zal dat handelssysteem koop
en verkoopsignalen genereren op basis van bepaalde technische indicatoren.
Normaliter worden deze koop- en verkoopsignalen alleen zichtbaar in de grafiek in de vorm van
tradingblokken en op het transactiescherm van de grafiek. Het is echter ook mogelijk deze koopen verkoopsignalen naar een bepaalde lokatie te laten sturen.
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Om te voorkomen dat elke grafiek met een handelssysteem allerlei signalen gaat genereren die
niet gewenst zijn, zal een grafiek speciaal ingesteld moeten worden om daadwerkelijk signalen te
genereren...
Als de grafiek een Statusbalk heeft, dan staat in de Statusbalk de tekst Koopsignalen zijn ... Als
hier staat "Uit", dan kunt u de signalen activeren door op de knop te drukken, waarna de tekst
verandert in Koopsignalen zijn Aan.
Als de grafiek geen Statusbalk heeft, dan kunnen signalen geactiveerd wordne via de
Grafiekeigenschappen...
· kies menu Grafiek >> Eigenschappen
· ga naar het tabje Trading en dan Signalen
· plaats een vinkje bij Trade alerts
· stel eventueel de gewenste Lokatie in (stata standaard op Huidige lokatie)
· druk op OK
Voor dit doel hoeft het signaleringsprogramma zelf NIET actief te zijn. De grafiek zal de signalen
rechtstreeks aansturen zonder de tussenkomst van het Signaleringsprogramma.

3.15.6 Signalen uit VestiCode
Indien u zelf indicatoren en handelssystemen gaat ontwikkelen in VestiCode of EasyLanguage,
dan kunt u zelf ook signalen genereren.
Tekstsignalen
Via het Alert commando kunt u zelf bepalen wanneer en welke tekst u naar de
Huidige Lokatie stuurt.
Koop en verkoopsignalen
Via de commando's Buy, ExitLong, Sell en ExitShort worden automatisch signalen
gegenereerd die naar de Huidige lokatie worden gestuurd.
Om te voorkomen dat elke grafiek continue, dus ook in testsituaties, allerlei signalen genereerd,
moet het signaleringsmechanisme expliciet geactiveerd worden via de Grafiekeigenschappen. Zie
het hoofdstuk Signalen uit een handelssysteem voor meer details.
Voor meer informatie over het gebruik van VestiCode en EasyLanguage verwijzen we naar het
speciale helpbestand over dit onderwerp dat gevonden kan worden via de Vesticsknop >> Help
>> VestiCode help.

3.15.7 Voorbeeld: elk uur de koers van de AEX
Met wat inventiviteit kunt u Vestics ook gebruiken om bijv. elk uur de stand van de AEX door te
zenden. Dat gaat als volgt...
· maak een intradaggrafiek van de AEX
· dubbelklik in de grafiek om deze te maximaliseren
· kies Bestand >> Opslaan als >> Nieuwe vrije grafiek
· bedenk een betekenisvolle naam, bijv. UurSignaal
· kies menu Grafiek >> Eigenschappen
· verander de interval van 15Min naar 60Min
· haal het vinkje weg bij de rubriek Grafiek bij elke tik verversen
· selecteer het tabje Trading en dan Signalen
· plaats een vinkje bij Tekstsignalen
· druk op OK
· kies menu Grafiek >> Invoegen >> Invoegen
· selecteer het tabje Calculation
· vul als naam in Uursignaal (zonder spaties)
· vul als formule letterlijk in... (gebruik eventueel kopiëren en plakken)
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0; Alert("Het is nu "+Time:0:0+" en de AEX staat op "+Close:0:2);
· druk op OK
Nu komt er elk uur een bericht met de stand van de AEX.
Om het te testen kunt u het beste de interval van de grafiek even tijdelijk op 1 minuut zetten. U
krijgt dan elke minuut een signaal.

3.15.8 Werken met Locaties en Bestemmingen
Bij het verzenden van signalen zijn de begrippen Locatie en Bestemming van belang.
Met een Locatie wordt de plek bedoeld waar u op een gegeven moment bereikbaar bent. U zou
daarbij kunnen denken aan locaties zoals "bij de PC", "thuis", "in de tuin", "op kantoor" of
"onderweg".
Met een Bestemming wordt een doelbestemming genoemd waar het signaal heen gezonden
moet worden. U kunt hierbij denken aan bestemmingen zoals "het scherm van de PC", "een SMS
naar mijn mobiele telefoon", "een SMS naar de telefoon van m'n vrouw", "een e-mail naar
jan@werk.nl", enz.
Per locatie kunt u een onbeperkt aantal bestemmingen opgeven. Zo zou u er voor kunnen kiezen
dat bij de locatie "in de tuin" een eventueel signaal verzonden wordt naar de bestemmingen
"beeldscherm" en "sms".
Via de menukeuze Bestand >> Instellingen van het hoofdmenu kunt u aangeven op welke
locatie u momenteel bereikbaar bent. Dit wordt de Huidige Locatie genoemd.
Alle signalen worden altijd naar de op dat moment ingestelde Huidige Locatie gezonden, tenzij
voor het betreffende signaal een vaste Locatie ingesteld is.
3.15.8.1 Het instellen van de Huidige Lokatie
Op elk moment is één bepaalde Locatie de Huidige Locatie waar alle signalen naar toe
gezonden worden, tenzij voor het betreffende signaal expliciet een vaste Locatie is ingesteld.
Het instellen van de standaard bestemming gaat via de menukeuze Bestand >> Instelling van het
hoofdmenu.
U krijgt dan de volgende dialoog te zien...
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In de lijst Locaties ziet u welke Locaties momenteel bekend zijn. Door één van de locaties in de
lijst te selecteren kunt vervolgens via één van de 3 knoppen deze locatie bewerken:
Via de knop Toevoegen kunt u desgewenst een geheel nieuwe Locatie toevoegen.
Via de knop Verwijderen kunt u de geselecteerde Locatie verwijderen.
Via de knop Instellingen kunt u de instellingen van de geselecteerde Locatie aanpassen.
Via de rubriek Huidige Locatie kunt u vervolgens uit de lijst van beschikbare Locaties aangeven
welke Locatie vanaf nu de Huidige Locatie is waar alle signalen naar toe gezonden moeten
worden.
Nadat u de gewenste Huidige Locatie heeft geselecteerd kunt u met behulp van de OK-knop de
instelling bevestigen en terugkeren naar het Signaleringsprogramma.
3.15.8.2 Het toevoegen van een nieuwe Lokatie
Bij het instellen van de Huidige Locatie is het mogelijk om uit de lijst van de bestaande Locaties te
kiezen naar welke Locatie vanaf nu de signalen verzonden moeten worden.
Desgewenst is het ook mogelijk om een geheel nieuwe Locatie aan te maken door op de knop
Toevoegen te drukken in de dialoog voor het instellen van de Huidige Locatie.
U krijgt dan volgende Dialoog te zien...
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In de rubriek Naam voor nieuwe locatie kunt u aangeven onder welke naam de nieuwe Locatie
door het leven zal gaan. Het zal duidelijk zijn dat namen zoals Thuis, Werk, Onderweg beter
functioneren dan nietszeggende namen zoals Locatie1 of Nieuwe Locatie.
Vervolgens kunt uit de lijst van beschikbare Bestemmingen alle bestemmingen aanvinken
waarheen een signaal gestuurd moet worden als deze locatie actief is.
Via de knop Toevoegen... kunt u nieuwe Bestemming definiëren.
Door één van de Bestemmingen in de lijst van de beschikbare Bestemmingen te selecteren
worden de knoppen Verwijderen en Instellingen geactiveerd.
Door op de knop Verwijderen te drukken zal de geselecteerde Bestemming verwijderd worden.
Door op de knop Instellingen... te drukken kunt u de instellingen van de geselecteerde
Bestemming aanpassen.
Met behulp van de knop Test kan een test bericht naar deze lokatie gestuurd worden.
3.15.8.3 Instellingen wijzigen van een Locatie
Via de knop Instellingen... op de dialoog voor het instellen van de Huidige Locatie kan de
instelling van een bestaande Locatie zichtbaar gemaakt worden en eventueel aangepast worden.
De dialoog voor het bekijken en wijzigen van de instellingen is gelijk aan de dialoog voor het
toevoegen van een nieuwe Locatie.
3.15.8.4 Verwijderen van een Locatie
Via de knop Verwijderen op de dialoog voor het instellen van de Huidige Locatie kan een
bestaande Locatie verwijderd worden.
3.15.8.5 Het toevoegen van een nieuwe Bestemming
Door op de knop Toevoegen te drukken tijdens de Nieuwe Locatie dialoog of tijdens het wijzigen
van de instellingen van een Locatie, kunt u een nieuwe Bestemming definiëren.
Nieuwe Bestemmingen worden gedefinieerd met onderstaande dialoog...
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In de rubriek Bestemming kunt u de nieuwe Bestemming een zinvolle naam geven.
Vervolgens kiest u uit de beschikbare Programma's het gewenste programma. De
lijst van beschikbare programma's wordt automatisch aangepast als nieuwe
signaleringsprogramma's beschikbaar komen voor Vestics.
Afhankelijk van het gekozen Signaleringsprogramma verschijnen vervolgens in de rubriek
Programma Instellingen de diverse specifiek instellingen die nodig zijn voor het betreffende
programma.
Zo zal bij gebruikmaking van signalering via e-mail het e-mailadres ingegeven moeten worden
waarheen het signaal gezonden moet worden. Tevens verwacht het e-mailprogramma een
afzender en de naam van uw SMTP-server (bijv. mail.chello.nl of smtp.hccnet.nl). U kunt dit
opzoeken in de documentatie die u van uw Internet provider heeft ontvangen, of door te kijken
naar de instellingen van uw huidige e-mail programma, zoals Outlook Express.
Bij gebruikmaking van signalering via SMS is het telefoonnummer van de mobiele telefoon
meestal het enige gegeven dat nodig is.
Bij signalering via ICQ wordt uitsluiten het gebruikersnummer (UIN) gevraagd.
3.15.8.6 Instellingen wijzigen van een Bestemming
Via de knop Instellingen... op de dialoog voor de instellingen van een Locatie kunnen de
instellingen van de geselecteerde Bestemming zichtbaar gemaakt worden en eventueel
aangepast worden.
De dialoog voor het bekijken en wijzigen van de instellingen is gelijk aan de dialoog voor het
toevoegen van een nieuwe Bestemming.
3.15.8.7 Verwijderen van een Bestemming
Via de knop Verwijderen op de dialoog voor de instellingen van een Locatie kan een bestaande
Bestemming verwijderd worden.

3.15.9 Lycos SMS: Stap voor stap
Omdat het registreren bij (gratis) SMS-diensten niet gemakkelijk is, volgt hier een stap-voor-stap
instructie hoe u zich bij een dergelijke dienst kunt aanmelden en vervolgens via Vestics gratis
SMS-berichten kunt sturen om signalen door te geven naar uw mobiele telefoon.
In de nu volgende bladzijden van dit help-onderdeel zullen we de diverse stappen één voor één bespreken. Door steeds
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op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele proces in
logische volgorde doorbladeren.

3.15.9.1 Stap 1: Registreren bij Lycos
Stap 1a: Allereerst gaat u naar de web site www.lycos.nl (bijvoorbeeld door hier te klikken)
Stap 1b: Druk op de menukeuze Mobile/SMS linksboven in de pagina

U komt nu op de speciale pagina voor de SMS-dienst van Lycos.
Stap 1c: Kies de menukeuze Registratie! in de rechter bovenhoek van het scherm

U start daarmee het registratie process van Lycos.
Stap 1c: Nu moet u enkele algemene vragen beantwoorden...
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... en vervolgens weer op de knop volgende drukken.
Stap 1d: Daarna moet u uw adresgegevens invoeren...
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... en vervolgens weer op de knop volgende drukken.
Stap 1e: Kies nu een gebruikersnaam en een wachtwoord. Standaard is al een gebruikersnaam
ingevuld, gebaseerd op de door u opgegeven voornaam en achternaam, maar u mag zelf een
andere gebruikersnaam invullen...
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De herinneringsvraag is bedoelt om het wachtwoord op te vragen als u het wachtwoord mocht
vergeten.
Stap 1f: Algemene voorwaarden bevestigen en de veiligheidskode overtikken. Deze kode is een
vaag leesbaar plaatje waarvan de tekst niet met behulp van een computerprogramma gelezen
kan worden. Op die manier voorkomt Lycos dat organisaties als het Vestics Beleggers Netwerk
het registratieproces van Lycos geheel geautomatiseerd laten verlopen. Er wordt dus
afgedwongen dat u het allemaal zelf doet.
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Vervolgens kunt u zich desgewenst abonneren op de nieuwsbrief e.d.
... en vervolgens weer op de knop volgende drukken.
Dit is het einde van de algemene registratie van Lycos. En toch weer niet!!! U moet namelijk ook
nog eens apart registreren voor de SMS-dienst!
Lees verder hoe u kunt registreren voor de SMS dienst.
3.15.9.2 Stap 2: Registreren voor SMS dienst
Stap 2a: Als volgende stap gaan we een credit storten waarmee we 100 SMS-berichten 'kopen'
voor 5 euro.
De betreffende menukeuze staat in het kadertje linksboven...

Stap 2b: Omdat het de eerste keer is dat u de SMS-dienst gebruikt worden er nog wat extra
gegevens gevraagd...
Als eerste wordt gevraagt om uw telefoongegevens. Het nummer van de mobiele telefoon dat u
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hier opgeeft, wordt verderop in de registratie gebruikt om u een verificatie-code te sturen. U moet
de betreffende telefoon dus bij de hand hebben en de telefoon moet aan staan om een SMSje te
kunnen ontvangen!

Er wordt o.a. gevraagd om het type telefoon, maar als u dat niet weet of uw toestel staat niet in de
lijst, dan kunt u gewoon een ander toestel kiezen.
Wat betreft de persoonlijke beschrijving heb ik mezelf ingevuld 'jong, knap en blond' en het heeft
tot nu toe nog niet geleid tot problemen... de SMSjes komen gewoon aan.
Stap 2c: U mag weer enkele privicy instelingen doen. Alleen de laatste vraag, aangaande de
algemene voorwaarden, is verplicht.

... en u drukt dan op volgende om verder te gaan.
Stap 2d: Controle telefoonnummer. Op dit moment ontvangt u een aktiveringskode die u moet
invoeren in het scherm. In de uitleg staat dat de kode uit 5 letters bestaat, maar bij mij was het
een kode van 6 tekens, zowel letters als cijfers. Laat u dus niet in de war brengen en geef
gewoon de code in die u via de SMS ontvangt.
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Nu kunt u op de knop Voltooien drukken.
Stap 2e: Einde registratie...

U kunt nu de Internet verbinding desgewenst verbreken en de Lycos instellingen voor Vestics in
orde maken.
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3.15.9.3 Stap 3: Vestics instellingen voor SMS
Via de menukeuze Vesticsknop >> Instellingen >> Algemeen >> Sleutels kunt u uw Lycos
gegevens invoeren...

Door op de regel LYCOS_USERID te klikken, wordt deze regel verplaatst naar het
wijzigingspaneel onder in het venster. U kunt nu uw Lycos gebruikersnaam inbrengen in de kolom
Waarde en vervolgens op Toepassen drukken. Hetzelfde doet u met de regel
LYCOS_USERPASS, waar u uw wachtwoord voor Lycos inbrengt.
Letop: U mag uw Lycos wachtwoord NIET beveiligen door in de kolom Beveiligd een vinkje te
plaatsen. Immers, dan zal het signaleringsprogramma eerst om het Vestics wachtwoord vragen
teneinde aan het Lycos wachtwoord te kunnen komen. Aangezien u niet thuis bent, en dus niet
het wachtwoord kunt ingeven, kan het SMS-je dan niet verzonden worden.
Druk op OK om het scherm te sluiten.
3.15.9.4 Stap 4: Instellen Signaleringen
Om te zorgen dat er SMSjes gestuurd worden wanneer er signalen optreden, moet er eerst een
nieuwe lokatie en een nieuwe bestemming worden aangemaakt...
U kunt de uitgebreide beschrijving lezen of deze korte stap-voor-stap uitleg volgen...
Stap 4a: Starten Signaleringsprogramma
Dat gaat via de menukeuze Vesticsknop >> Onderhoud >> Diensten. U moet daarbij een vinkje
zetten bij het Signaleringsprogramma (Alertserver) en op OK drukken.
Stap 4b: Ordenen Status tabblad
Door op het Status tabblad van Vestics te klikken ziet u het Signaleringsprogramma. Als
allereerste moet u even het Status tabblad netjes ordennen door het Signaleringsvenster in de
linker bovenhoek te plaatsen en de Statusvensters van het Datacentrum en de
Inleesprogramma's in de rechter bovenhoek onder elkaar te plaatsen.
Stap 4c: Overzicht bestaande lokaties
Door middel van de menukeuze Bestand >> Instellingen krijgt u een overzicht van de lokaties...
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Initiëel is er waarschijnlijk alleen maar een lokatie met de naam 'Thuis'. Door op de knop
Toevoegen te drukken kunt u een nieuwe Lokatie toevoegen met bijvoorbeeld als naam
'Onderweg'.
Op die manier kunt u via de instelling 'Huidige lokatie' in de toekomst aangeven of u Thuis bent of
Onderweg.
Stap 4d: Toevoegen nieuwe lokatie
Het schermpje voor het toevoegen van een nieuwe lokatie ziet er als volgt uit...

U kiest als naam voor de lokatie bijv. Onderweg en kunt nu kiezen waar signalen heen moeten
gaan als u 'onderweg' bent. Op dit moment is er echter slechts één bestemming bekend, namelijk
het beeldscherm. We gaan dat veranderen door een nieuwe bestemming toe te voegen, uw
mobiele telefoon.
Druk op de knop Toevoegen om een nieuwe bestemming toe te voegen...
Stap 4e: Toevoegen nieuwe bestemming
Het schermpje voor het toevoegen van een nieuwe bestemming ziet er als volgt uit...
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Als naam van de bestemming kiest u bijvoorbeeld 'Mobieltje'. Als signaleringsprogramma kiest u
het programma voor signalering via SMS Lycos. Het signaleringsprogramma vraagt dan om het
telefoonnummer van de telefoon waar de signalen heengestuurd moeten worden. Let op: in
plaats van de gebruikelijke 06 als begincijfers moet u 316 opgeven.
Het is niet toegestaan om +316 op te geven.
Als u de drie velden heeft ingevuld, drukt u op OK.
Stap 4f: Selecteren bestemming
U komt dan terug bij het 'Nieuwe lokatie' schermpje...

En nu staat uw mobieltje als een van de beschikbare bestemmingen in het lijstje. U kunt nu die
bestemming aanvinken. Het gevolg is dat altijd als u op de lokatie 'Onderweg' bent en er treden
signalen op, deze automatisch naar uw 'Mobieltje' worden gestuurd. U mag ook meerdere
bestemmingen aan een lokatie hangen, bijvoorbeeld zowel de mobiel van uzelf als de mobiel van
uw vrouw (voor alle zekerheid). Uiteraard moet u dan meerdere keren stap 4e uitvoeren om alle
bestemmingen toe te voegen. En uiteraard moet elke Bestemming een unieke naam krijgen, dus
bijv. MijnMobiel en HaarMobiel of zoiets.
Druk op OK als u de gewenste instellingen heeft gemaakt.
Stap 4g: Selecteren Huidige lokatie
Tenslotte gaan we om de nieuwe lokatie te testen, deze even instellen als de Huidige lokatie...
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U selecteert daarvoor 'Onderweg' in het lijstje 'Huidige lokatie' en drukt op de knop OK.
Uw systeem is nu ingesteld om alle signalen die vanaf nu optreden, naar uw mobiele telefoon te
sturen.
We gaan dat even testen...
3.15.9.5 Stap 5: Testen signalering via SMS
We gaan nu even testen of de signalering naar de mobiele telefoon goed werkt.
Stap5a: Instellen signaal
We gaan daarvoor naar het tabblad AEX en selecteren een willekeurig fonds in het koersvenster
en drukken op de rechter muisknop.

Via de menukeuze Signalen... kunnnen we een signaal instellen voor dat fonds.
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Stap 5b: Signaaldialoog
De dialoog om een nieuw signaal in te stellen ziet er als volgt uit...

In de rubriek Signaal als... staat in het rechter veld altijd de laatst bekende koers. Door nu in te
stellen dat we een signaal willen indien de AEX onder de 900 staat, terwijl de AEX op dit moment
veel lager staat, forceren we dat we meteen een signaal krijgen. Op die manier hoeven we niet te
wachten totdat een ingesteld signaal geactiveerd wordt, maar testen we meteen onze
communicatie met de mobiele telefoon.
Druk op de knop OK om het signaal te activeren.
3.15.9.6 Stap 6: En toen was er 'n signaal
Als het goed is, wordt het signaal meteen geactiveerd (tenminste als de AEX op dit moment
onder de 900 staat).
Van een signaal dat naar de mobiel gezonden wordt merkt u relatief weinig. Rechtsboven in het
beeldscherm verschijnt heel kort een minuscuul statusvenstertje dat er ongeveer als volgt uitziet...

En natuurlijk gaat enkele seconden later uw mobiele telefoon biepen om aan te geven dat er een
SMS binnengekomen is.
Als u bij de lokatie 'Onderweg' tevens de bestemming 'Scherm' heeft aangevinkt, dan komt het
signaal ook op het scherm. Dat ziet er als volgt uit...
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Als u een luidspreker heeft aangesloten op uw computer, dan zal tegelijkertijd met het signaal op
het beeldscherm ook een kort waarschuwingsgeluid geproduceerd worden. U kunt zelf instellen
(bij de bestemming Scherm) welk geluidsfragment afgespeeld zal worden.
Als u het signaalvenstertje wegklikt komt het na 30 seconden automatisch weer te voorschijn.
Pas als u op de knop Sluiten drukt verdwijnt het signaal definitief.
Tot zover het stappen plan om SMS-signalering te activeren in Vestics. Veel plezier er mee!

3.15.10 Lijst van beschikbare signaleringsprogramma's
Bij het ter perse gaan van deze documentatie zijn de volgende programma's beschikbaar voor de
verzending van signalen...
· vcAlertSMS.exe om een signaal als een SMS-bericht of via ICQ te verzenden
· vcAlertEmail.exe om een signaal als een e-mail te verzenden
· vcAlertScreen.exe om een signaal op het scherm weer te geven
Al deze programma's worden ingsteld via de Locaties en Bestemmingen van het
Signaleringsprogramma.
(het Signaleringsprogramma zelf is, mits actief, te vinden op het Status tabblad van Vestics)
Verzenden SMS-berichten via Internet
Voor het verzenden van SMS berichten via Internet naar uw mobiele telefoon kunt u gebruik
maken van een aantal verschillende websites die door Vestics ondersteund worden. De volgende
websites worden momenteel ondersteund voor SMS-berichten...
· 12Move
· Lycos
Voor elk van deze websites is er een speciaal script dat gebruikt wordt om de juiste menukeuzes
te maken om uiteindelijk het SMS-bericht te verzenden.
Voor beide SMS-diensten moet men eenmalig registreren (gratis) en de inlognaam en het
wachtwoord moeten vervolgens ingebracht worden in de Sleuteltabel van Vestics onder de
instellingen 12MOVE_USERID en 12MOVE_USERPASS of LYCOS_USERID en
LYCOS_USERPASS.
Mocht een script niet meer werken omdat men bijv. de layout van de website veranderd heeft,
stuur dan een e-mail naar de Vestico helpdesk zodat het script aangepast kan worden.

3.16

Het Portefeuillebeheer programma
Het Vestics Portefeuillebeheer programma, ook wel de Portefeuille Manager genoemd, is een
programma waarmee u het beheer van uw portefeuilles kunt doen.
Het beheerprogramma ziet er als volgt uit...
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Bij het starten wordt automatisch weer de situatie weergegeven van de vorige keer. Dus de
portefeuille die geopend was en het tabblad dat actief was toen u het programma de vorige keer
afsloot worden automatisch weer geopend.
Als u een wachtwoord heeft ingesteld in Vestics, en u heeft dat wachtwoord nog niet eerder
ingegeven, dan zal bij openen van de portefeuille eerst om het wachtwoord gevraagd worden.
In de nu volgende hoofdstukken wordt deze functie verder beschreven. Door steeds op de knop Volgende of Next
rechtsboven in het helpscherm te drukken kunt u de verhaallijn volgen.

3.16.1 Het starten en stoppen
Het Portefeuillebeheer programma, vcPfolioManager.exe genaamd, kan worden opgestart via de
menukeuze Beheer >> Portefeuillebeheer onder de Vesticsknop van de Vestics Taakbalk.
Als u het programma de allereerste keer start is er nog geen portefeuille beschikbaar. U moet dan
beginnen met de menukeuze Bestand >> Nieuwe portefeuille om een portefeuille aan te
maken. Pas daarna kunt u transacties inbrengen.
Het Portefeuillebeheer programma kan worden gestopt door middel van de sluitknop rechtsboven
in het scherm (met kruisje) of via de menukeuze Bestand >> Afsluiten.

3.16.2 Weergave schermen
De portefeuillegegevens worden weergegeven in de vorm van een aantal tabbladen. De meeste
van die tabbladen zijn opgebouwd als een soort Excel werkblad met rijen en kolommen.
Alle tabbladen die deze opbouw hebben, hebben een aantal gemeenschappelijke
eigenschappen...
· De breedte van de kolommen kan veranderd worden. Hiervoor moet u met de muiscursor naar
de kolomkop gaan en gaan staan op de grens tussen de kolom waarvan u de breedte wilt
aanpassen en de kolom rechts daarvan. De weergave van de cursor verandert dan van een pijl
in twee vertikale streepjes met pijltjes. Door nu naar links te slepen (linker muisknop ingedrukt
houden) kunt u de kolom smaller maken en door naar rechts te slepen maakt u de kolom
breder.
· De volgorde van de kolommen kan aangepast worden. Door midden in de grijze kop van een
kolom te klikken en dan te slepen kunt u de kolom verder naar links of naar rechts opschuiven.
Zodra u de linker muisknop loslaat verplaatst de kolom zich naar die plek.
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· In de meeste schermen kunt u de regelvolgorde veranderen door in de kop van een kolom te
klikken. De regels zullen dan gesorteerd worden op basis van de aangeklikte kolom. Dus als u
op de kolom Aaankoopdatum klikt, dan worden de regels gesorteerd op aankoopdatum, klikt u
op de kolom Koerswinst dan worden de regels gesorteerd op basis van de koerswinst.
· De weergave kan in hele euro's of in centen geschieden. U regelt dat via de menukeuze Beeld
>> Geen centen.
· Het gebruikte lettertype kan omgeschakeld werden van dun naar dik via de menukeuze Beeld
>> Dikke tekst
Al deze instellingen worden automatisch opgeslagen als het programma gestopt wordt en weer
ingeladen als het programma opnieuw gestart wordt.

3.16.3 Stappenplan: hoe begin ik
Om het Portefeuillebeheer in gebruik te nemen en een bestaande portefeuille in te brengen, gaat
u als volgt te werk...
Stap-1: Maak een portfeuille aan
Achter het selectielijstje van de portefeuilles zit een knop Nieuwe portefeuille. Als u op deze
knop drukt krijgt u de Nieuwe portefeuille dialoog. U kiest Type 'Normale portefeuille' en kiest een
Naam van maximaal 12 letters. Suggestie: Als de portefeuille bij de Amro loopt, noem 'm dan
Amro. Om de Bank in te vullen drukt u op de knop [...] achter het veld voor de banknaam en vult
de details in over uw bank. Bij Rekeningnummer vult u het rekeningnummer van uw portefeuille
in.
Stap-2: Breng uw huidige situatie in
Mutaties worden ingebracht via de knop met het plus-teken of via de menukeuze Transactie >>
Boeken.
Een bestaande portefeuille kunt u dus inbrengen door één voor één uw aankopen in te voeren op
de aankoopdatum. U ziet dan op het Transactie overzicht alle aankopen, eindigend in een
negatief saldo van uw rekening. Vervolgens moet u een Storting boeken die gelijk is aan het
negatieve saldo plus uw huidige saldo.
Voorbeeld: U heeft 100 aandelen Akzo en 100 aandelen ASML en het rekening saldo bedraag
5000 euro.
1. Ga naar tabblad Transacties
2. Druk op de knop met het plusteken, er verschijnt dan een transactieschermpje
3. Voer in... Aankoop aandeel Akzo <datum> 100 <koers> <kosten> OK
4. Idem voor 100 ASML
5. Nu staat uw saldo door deze 2 aankopen bijv. op -4000 euro.
6. Om het saldo op +5000 te krijgen boekt u nu Storting 9000 euro.
Stap-3: Inbrengen historie
Desgewenst kunt u ook de historie van uw portefeuille inbrengen, bijv. beginnend per 1 januari
2002, 2001 of 2000.
Het voordeel van een start per 1 januari is dat u van de bank altijd een mooi staatje krijgt met de
positie per 1 januari. Die kunt u dan als startpositie inbrengen (zie stap 2) en vervolgens boekt u
alle dagafschriften één voor één. Aan het eind van elk dagafschrift moet het saldo in de
portefeuille kloppen met het saldo op uw bankrekening.

3.16.4 Beperkingen in portefeuillebeheer
Ontbrekende Nederlandse aandelen
Hoewel Vestics Beleggers Netwerk in principe alle Nederlandse aandelen (Euronext Amsterdam)
ondersteunt, kan het zijn dat een bepaald fonds zo zeldzaam is dat het (nog) niet in onze lijst
voorkomt. Met name bepaalde preferente aandelen e.d. U kunt dan zelf dat betreffende
aandeel inbrengen via Vesticsknop >> Beheer >> Tabellenbeheer, en/of een email sturen naar
support met het verzoek het betreffende aandeel op te nemen in de lijst.
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Niet meer bestaande aandelen
Het kan zijn dat u, bij het inbrengen van de historie, aandelen tegenkomt die niet meer in Vestics
zijn opgenomen, zoals Baan en Fokker. Door zelf het betreffende aandeel in te brengen kunt u
dat aandeel gewoon opnemen in de portefeuille.
Buitenlandse aandelen
In de tabellen zijn al de belangrijkste (ca. 1000) buitenlandse aandelen aanwezig. Komt een
aandeel dat u wilt boeken, nog niet voor in de tabel, dan kunt u dit betreffende aandeel inbrengen
via Vesticsknop >> Beheer >> Tabellenbeheer.
Als het aandeel in een andere valuta dan de Euro noteert, dan zijn er twee mogelijkheden...
· óf u maakt een portefeuille waarin alle fondsen in dezelfde valuta (bijv. dollars) zijn genoteerd
· óf u maakt een portefeuille waarin meerdere valuta's (dollars, euro's, ponden, enz.) door elkaar
gebruikt worden.

3.16.5 Aanmaken nieuwe Portefeuille
Tijdens het selecteren van de portefeuille die u wenst te beheren, is het ook mogelijk om aan te
geven dat u een nieuwe portefeuille wilt aanmaken. Dit gebeurt door op de knop met het icoontje
achter de naam van de portefeuille te drukken...

Door op deze knop te drukken wordt de dialoog gestart voor een nieuwe portefeuille...

In de rubriek Soort kunt u kiezen uit de volgende soorten...
· U kiest voor Normale Portefeuille als het om een echte portefeuille gaat
· Test portefeuilles kunt u naar eigen goeddunken gebruiken (schaduwportefeuille, enz.)
· Een Geautomatiseerde portefeuille is bedoeld om geheel door een handelssysteem
gecontroleerd te worden
· U kiest voor Eigen Index als het een pseudo-portefeuille betreft die als eigen index wordt
gebruikt
· U kiest voor Wallstreet portefeuille als deze portefeuille een bestaande portefeuille is in het
pakket Wallstreet
Alleen de posities die in een Normale portefeuille worden beheerd, kunnen ook zichtbaar
gemaakt wordne in een Koersvenster.
In de rubriek Naam geeft u de portefeuille een unieke naam.
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Als u echter aangegeven heeft dat u een bestaande Wallstreet portefeuille wilt koppelen, dan
verschijnt er een knop met [...] waarmee u een overzict krijgt van alle Wallstreet portefeuilles waar
u uit kunt kiezen.
In de rubriek Bank kiest u de bankinstelling waar deze portefeuille loopt. Als de bank waar deze
portefeuille gehouden wordt, nog niet in de lijst staat, dan kiest u voor <andere bank> waarna u
in staat gesteld wordt om de bank toe te voegen aan de lijst.
In de rubriek Rekeningnummer geeft u aan onder welk rekeningnummer de portefeuille loopt bij
de bank.
De banknaam en het rekeningnummer worden voornamelijk gebruikt om deze op het scherm
weer te geven bij eventueel optredende signalen en orders. Op die manier heeft u alle gegevens
bij de hand als snel gehandeld moet worden.
Tevens wordt de kostentabel van opgegeven bank automatisch gehanteerd bij alle transacties.
Als een vinkje geplaatst wordt bij de rubriek Portfeuille beveiligen, dan worden de transacties
versleuteld. Deze transacties kunnen dan niet buiten Vestics om zichtbaar gemaakt worden.
Als u een vinkje plaatst bij de rubriek Referentie toevoegen aan transacties dan wordt er bij het
inbrengen van portefeuillemutaties een extra rubriek toegevoegd waarin u bijv. het
dagafschriftnummer of een andere referentiecode kunt opslaan.
Als u een vinkje plaatst bij de rubriek Vreemde valuta toestaan in transacties dan worden er
een aantal extra velden toegevoegd aan zowel de transactiedialoog als het transactieoverzicht in
de portefeuille. Dit betreft de volgende rubrieken...
· Valuta soort geeft aan in welke valuta elke fonds wordt genoteerd (bijv. USD)
· Valuta koers geeft aan wat de valuta koers was ten tijde van de transactie
· Koers in euro's geeft aan wat de aan- of verkoopkoers in euro's was ten tijde van de
transactie
· Inverteren is een rubriek waarmee aangegevn kan worden dat de valutakoers geïnverteerd
moet worden.
Let op: als u een portefeuille heeft waarvan alle aandelen in dezelfde valuta genoteerd worden
(bijv. allemaal USD), dan hoeft u geen valutarubrieken aan de portefeuille toe te voegen. Uw hele
portefeuille is dan immers in dezelfde valuta genoteerd. Deze rubrieken zijn alleen zinvol als u
een gemengde portefeuille heeft waarbinnen meerdere valuta's gebruikt worden.

3.16.6 Bank Toevoegen
Vanuit de portefeuilledialoog is het mogelijk om aan te geven bij welke bank de betreffende
portefeuille loopt.
Desgewenst kan het lijstje van beschikbare banken uitgebreid worden door de keuze <nieuwe
bank> te maken uit het lijstje van beschikbare banken.
Er komt dan een klein invulscherm waar u alle gegevens van de bank kunt inbrengen...
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Voor een beschrijving van de verschillende rubrieken verwijzen we naar het
Tabellen Beheerprogramma, waarmee het tevens mogelijk is om de gegevens van een
bestaande bank aan te passen of om een bank uit de tabel te verwijderen.

3.16.7 Portefeuille Eigenschappen wijzigen
Door eerst een bestaande portefeuille te selecteren en vervolgens de menukeuze Bestand >>
Portefeuille Eigenschappen te selecteren kunnen de gegevens van een portefeuille, zoals de
naam, de bank en het rekeningnummer aangepast worden.
Het scherm voor het wijzigen van de portefeuille eigenschappen is identiek aan het
dialoogscherm dat wordt beschreven bij het inbrengen van een nieuwe portefeuille.

3.16.8 Portefeuille Verwijderen
Door eerst een bestaande portefeuille te selecteren en vervolgens de menukeuze Bestand >>
Portefeuille Verwijderen te selecteren kan een portefeuille verwijderd worden van het systeem.
Omdat het verwijderen van een portefeuille niet meer ongedaan gemaakt kan worden dient deze
functie met grote terughoudendheid gebruikt te worden. Vestics zal in ieder geval nogmaals om
een bevestiging vragen voordat de portefeuille definitief verwijderd wordt.

3.16.9 Selecteren Portefeuille
Voordat een portefeuille beheerd kan worden, zal deze portefeuille eerst in het Portefeuillebeheer
geladen moeten worden.
Dit gaat als volgt...

Door op het zwarte driehoekje te drukken wordt een lijst getoond van alle beschikbare
portefeuilles.
Door één van die portefeuilles aan te klikken wordt deze portefeuille in het beheerprogramma
geladen.
Door op de knop met het gele icoontje te drukken kunt u te kennen geven dat u een
nieuwe portefeuille wilt aanmaken. Nadat u alle gegevens over de nieuwe portefeuille heeft
ingetoetst wordt deze toegevoegd aan de lijst van beschikbare portefeuilles en via het zwarte
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driehoekje kunt u deze dan selecteren.
De naam van de geselecteerde portefeuille blijft daarna zichtbaar in de portefeuillelijst.

3.16.10 Order Plaatsen
Vanuit het Portefeuillebeheer programma kunt u rechtstreeks een order plaatsen bij uw lokale
bank of via Internet.
Het plaatsen van een order wordt geactiveerd door middel van de menukeuze Transactie >>
Order of door de knop
De afhandeling van een dergelijke order is volledig identiek aan het plaatsen van een order vanuit
het contextmenu dat vanuit andere Vestics programma's beschikbaar is onder de rechter
muisknop.

3.16.11 Boeken nieuwe transacties
Als onderdeel van het beheer van de portefeuilles is het belangrijk dat alle mutaties in de
portefeuille zo snel mogelijk worden ingebracht. Voor zover u gebruik maakt van de mogelijkheid
om vanuit het Portefeuillebeheer rechtstreeks order te activeren zal de transactie zoveel mogelijk
meteen in de portefeuille geboekt worden.
Voert u echter orders rechtstreeks uit, zonder tussenkomst van het Portefeuillebeheer
programma, dan moet u deze orders achteraf, eventueel aan de hand van het dagafschrift,
alsnog handmatig inbrengen.
Als eerste stap selecteert u een van de bestaande posities of transacties uit het overzicht. Deze
zal als referentie gelden voor de nieuwe transactie. Dus als u bijv. de aankoop transactie van een
fonds selecteert dan zal er van uitgegaan worden dat u nu dezelfde aandelen weer wilt verkopen.
Dat bespaart u het ingeven van het soort transactie, het fondstype, de fondsnaam en het aantal.
Daarna maakt u de menukeuze Transactie >> Boeken of drukt u op de knop
transactie in te brengen.

om de

Vervolgens verschijnt de Transactie Dialoog waar u alle transactie details kunt opgeven...
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3.16.12 De Transactie Dialoog
De Transactie Dialoog wordt gebruikt om een nieuwe transactie in te brengen of een bestaande
transactie te wijzigen.

De velden van het transactiescherm worden in detail besproken in het
hoofdstuk over de orderverwerking.

3.16.13 Selecteren rapportage periode
Normaliter zult u gewoon de portefeuille per heden willen zien met alle historische transacties.
Het is echter ook mogelijk om de positie op een willekeurige datum zichtbaar te maken, of om de
rapportage te beperken tot een bepaalde periode, bijv. het afgelopen jaar.
Dat gaat als volgt...

Naast de lijst van portefeuilles bevindt zich een lijst met mogelijke periode instellingen. Door op
het zwarte driehoekje te klikken wordt de lijst opengeklapt en kunt u kiezen uit de lijst van
standaard periodes...
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De laatste keuze in de lijst (van/tot datum) stelt u in staat om zelf een willekeurige begin- en
einddatum in te stellen voor de rapportage...

Er verschijnt dan een klein dialoogvenstertje waarmee u de gewenste periode kunt instellen. Bij
beide data zijn het jaartal, de maand en de dag afzonderlijk te selecteren en via de pijltjes
omhoog en omlaag kunt u de waarde aanpassen. Dat kan behalve met de muis (op de minuscule
pijltjes) ook gewoon met de pijltjestoets op het toetsenbord.
Als de periode eenmaal ingesteld is klikt u op de knop OK om deze te bevestigen. De
portefeuillerapportage wordt dan aangepast aan de ingestelde periode en de ingestelde begin- en
einddatum zijn zichtbaar boven in het scherm...

Als u een van de standaard periodes heeft geselecteerd, zoals Lopend jaar of Afgelopen 3
maanden, dan worden de begin- en einddatum voor de rapportage weergegeven in het geel om
aan te geven dat deze niet gewijzigd kunnen worden. Om de begin- en einddatum te kunnen
wijzigen moet u altijd eerst de periode instellen op de keuze van/tot datum.

De geselecteerde periode wordt voor alle duidelijkheid ook weergegeven op de individuele
tabbladen. In bovenstaand plaatje ziet u bijvoorbeeld dat de transacties weergegeven zijn over
het vorig jaar. De rapportage van de Open posities en de Samenstelling is altijd per einddatum
van de gekozen periode...
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Om de waarde en samenstelling van uw portefeuille op een willekeurige datum zichtbaar te
maken, selecteert u als periode-instelling van/tot datum en vervolgens kiest u als einddatum de
gewenste dag. De begindatum is dan niet belangrijk, mits deze maar lager is dan de einddatum.

3.16.14 Het tabblad Open posities
Op het tabblad Open posities kunt u zien wat de open posities zijn, m.a.w. wat de samenstelling
van de portefeuille is.
Via de periode instelling kunt u bepalen of u de positie per heden krijgt of per een zelf te
selecteren einddatum.

Het overzicht van de Open posities bevat de volgende informatie...
· # is een volgnummer dat verder geen betekenis heeft
· Fonds is de korte naam van het fonds dat in de portefeuille is opgenomen
· Vanaf is de datum sinds wanneer de huidige positie is ingenomen. Als u meerdere keren
aandelen gekocht en weer verkocht heeft, maar tussentijds nooit alles verkocht heeft, dan is dit
de datum van de eerste aankooptransactie.
· Aantal is het aantal aandelen dat u momenteel in de portefeuille heeft. Bij futures en opties
betreft dit het aantal contracten.
· Koers is de gemiddelde aankoopkoers. De gemiddelde koers wordt niet alleen beïnvloed
doordat u misschien meerdere aankopen gedaan heeft tegen verschillende koersen, maar ook
door winst verlies dat gemaakt wordt bij verkoop van een gedeelte van een positie. Dus als u
200 aandelen koopt voor 50 euro en 100 aandelen verkoopt voor 55 euro, dan is de
gemiddelde aankoopprijs van de resterende 100 aandelen gelijk aan 45 euro.
· Investering is het totale bedrag dat u heeft geïnvesteerd in de betreffende positie, inclusief
transactiekosten.
· Nu is de koers van het aandeel op de rapportagedatum.
· Waarde is de totale waarde van de positie op de rapportagedatum.
· Koerswinst is de koerswinst die u gemaakt heeft op de positie zonder rekening te houden met
kosten
· Kosten zijn de tot nu toe gemaakte kosten, dus zonder de eventuele kosten die nog gemaakt
moeten worden om de positie weer te sluiten.
· Resultaat is het netto resultaat (dus Koerswinst minus kosten)
· Belasting is het bedrag dat eventueel aan dividend- of bronbelasting is betaald. Indien u deze
niet kunt verrekenen met uw belastingaangifte dan moet dit bedrag alsnog in mindering
gebracht worden op het resultaat.
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· Margin is het marginbedrag (waarborg) dat geblokkeerd is vanwege deze positie. Margin wordt
geblokkeerd bij short posities, posities in futures of geschreven opties.
Onder aan het overzicht worden totalen weergegeven...

Eerst wordt de totale waarde van alle aandelen posities tezamen weergeven en vervolgens de
positie in contanten (het saldo van uw beleggingsrekening) en het totaal van contanten plus
aandelen.
Via de menukeuze Bestand >> Afdrukken of door op de knop
afgedrukt worden.

te drukken kan dit overzicht

3.16.15 Het tabblad Openstaande orders
De meeste orders, en zeker limiet orders, zullen niet meteen teruggemeld worden. U weet dus op
het moment dat u de order plaatst nog niet of de order uitgevoerd zal worden en ook niet tegen
welke koers dat zal gebeuren.
Dergelijke openstaande orders worden opgenomen in het tabblad Open orders, waar u een
overzicht vindt van alle orders die nog niet in de portefeuille verwerkt zijn.
Meestal krijgt u een tijdje later alsnog de bevestiging dat de order is gegaan en tegen welke
koers. Dat kan telefonisch zijn of gewoon de volgende dag in de vorm van een dagafschrift.
Zodra u weet dat de order gegaan is, wilt u uiteraard ook de mutatie doorvoeren in uw
portefeuille, zodat de portefeuille weer up-to-date is.
De eenvoudigste manier om dat te doen is door de order te selecteren uit de lijst van
openstaande orders door er op te dubbelklikken. U krijgt dan de transactiedialoog waarin u alle
gegevens van de order (prijs, aantal, kosten,enz) alsnog kunt bewerken alvorens deze in de
portefeuille wordt verwerkt.
Via de menukeuze Bestand >> Afdrukken of door op de knop
afgedrukt worden.

te drukken kan dit overzicht

3.16.16 Het tabblad Rendement
Op het tabblad Rendement kunt u het resultaat per fonds zien.
Via de periode instelling kunt u bepalen over welke periode u het resultaat wilt meten.
Het resultaatoverzicht ziet er als volgt uit...
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Het overzicht van het rendement per fonds bevat de volgende rubrieken...
· # is een volgnummer zonder verdere betekenis
· Fonds is de korte naam van het aandeel
· Aantal is het aantal aandelen dat u per einddatum in portefeuille heeft/had. Bij opties en futures
wordt het aantal contracten weergegeven.
· Waarde is de waarde gebaseerd op de koers per einddatum (zonder rekening te houden met
verkoopkosten e.d.)
· Koerswinst is de totale koerswinst (in rood indien verlies) die op het betreffende aandeel
gemaakt is gedurende de rapportageperiode, dus niet alleen de winst op een eventuele nog
open positie.
· Rente is het bedrag dat u ontvangen heeft (rood indien betaalde rente) op het betreffende
fonds. Normaliter zal alleen op obligaties rente ontvangen worden.
· Dividend is het totale bedrag dat u aan dividend heeft ontvangen op het betreffende fonds. Dit
is exclusief eventueel stockdividend. Stockdividend wordt geboekt als gratis aandelen, en
resulteert dus in koerswinst.
· Kosten is het totale bedrag dat u aan kosten heeft betaald (aan- en verkoopkosten,
dividendkosten, enz).
· Belasting is het totale bedrag dat is ingehouden aan bron- of dividendbelasting.
· Resultaat is het totale netto resultaat dat u heeft gemaakt op het betreffende fonds
· Rendement is het rendement (percentage) dat u gemaakt heeft over de rapportageperiode
(nog niet beschikbaar)
· Jaarlijks is het rendement omgerekend op jaarbasis (nog niet beschikbaar)
Aan het eind van het overzicht volgen totaaltellingen inclusief het verloop van de contanten.
Hierbij is het saldo van eventuele stortingen en opnames gedurende de periode weergegeven in
de kolom Koerswinst.
Via de menukeuze Bestand >> Afdrukken of door op de knop
afgedrukt worden.

te drukken kan dit overzicht
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3.16.17 Het tabblad Alle trades
Op het tabblad Alle trades kunt u alle gecombineerde aan- en verkooptransacties (trades) in de
effectenportefeuille zichtbaar maken.
Een trade loopt vanaf het moment dat u een nieuwe positie in een fonds opent, totdat u het
laatste aandeel verkoopt. Het kan dus zijn dat u d.m.v. bijkopen of gedeeltelijk verkopen,
meerdere aan- en verkooptransacties doet binnen één trade. De simpelste trade is er eentje
waarbij eenmalig gekocht wordt en een tijdje later in één keer alle aandelen weer verkocht
worden.
Via de periode instelling kunt u bepalen over welke periode u de trades zichtbaar wilt maken.
Het overzicht ziet er als volgt uit...

Het overzicht bevat de volgende rubrieken...
· # is een volgnummer dat verder geen betekenis heeft
· Fonds is de naam van het fonds
· Aantal is het hoogste aantal aandelen of contracten dat ooit gehouden werden gedurende de
trade
· Aankoopdatum is de startdatum van de trade
· Aankoopprijs is de eerste aankoopprijs van de aandelen of contracten
· Verk.datum is de einddatum van de trade
· Verk.prijs is de laatste verkoopprijs van de aandelen of contracten
· Koerswinst is de bruto koerswinst die gemaakt werd op deze trade
· Kosten zijn de kosten van deze trade
· Belasting is het bedrag aan bronbelasting dat betaald werd gedurende deze trade
· Resultaat is de netto winst van deze trade
· Investering is het maximale bedrag dat geïnvesteerd werd gedurende deze trade
· Margin is het maximale margin bedrag dat nodig was voor deze trade
· Max. winst is de hoogste winst dat in de loop van deze trade genoteerd werd
· Max. verlies is het grootste verlies dat gedurende de loop van deze trade genoteerd werd
· Aankopen is het aantal entries gedurende deze trade
· gem. aank.prijs is de gemiddelde aankoopprijs gedurende deze trade
N.B. Op dit moment worden nog niet alle rubrieken gevuld.
Het kan zijn dat bij u niet alle rubrieken zichtbaar zijn. Door het venster breder te maken, of met
behulp van de schuifbalk onder in het venster, kunt u de resterende rubrieken zichtbaar maken.
Via de menukeuze Bestand >> Afdrukken of door op de knop
afgedrukt worden.
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3.16.18 Het tabblad Transacties
Op het tabblad Transacties vindt u een lijst van alle transacties op volgorde van datum.

Per transactie is er 1 regel, met daarin de volgende rubrieken...
· In de rubriek # staat een transactie-volgnummer, te beginnen bij 1
· In de rubriek Datum staat de datum dat deze transactie werd uitgevoerd.
· In de rubriek Mutatie staat het bedrag van de transactie.
· In de rubriek Saldo staat het saldo van de rekening na verwerking van de transactie
· In de rubriek Actie staat een korte omschrijving van de gedane transactie
· In de rubriek Fonds staat de naam van het fonds waarop de transactie betrekking heeft. Bij
stortingen, opnames of andere niet fondsgerelateerde transacties, staat hier dat het een
saldomutatie betreft.
· In de rubriek Aantal staat het aantal gekochte of verkochte aandelen.
· In de rubriek Koers staat de aan- of verkoopkoers.
· In de rubriek Kosten staat het bedrag aan kosten dat betaald moest worden.
· In de rubriek Belasting staat het eventuele bedrag aan bron- of dividendbelasting dat
ingehouden werd
· In de rubriek Margin staat het bedrag dat als margin geblokkeerd wordt door deze transactie.
· In de rubriek Opmerking staat een eventuele beschrijving of opmerking over de transactie.
Via de menukeuze Bestand >> Afdrukken of door op de knop
afgedrukt worden.

te drukken kan dit overzicht
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3.16.19 Het tabblad Samenvatting
Op het tabblad Samenvatting vindt u een samenvatting van de totale rapportageperiode...

Om ruimte te besparen hebben we het venster smal gemaakt en vervolgens in 3 stukken
'gefotografeerd'. Normaal staan deze 3 stukken onder elkaar en geven een overzicht van
portefeuille over de gegeven rapportageperiode.
AANDELEN geeft een samenvatting van de waarde ontwikkeling van de belegging
Waarde per <datum> is de totale waarde aan effecten (aandelen, obligaties, opties en futures)
aan het begin van de rapportageperiode.
Aandelen gekocht is het totaalbedrag van alle aankopen
Aandelen verkocht is het totaalbedrag van alle verkopen
Koerswinst is de winst (of het verlies) dat nog 'verstopt' zit in de open positie
Waarde per <datum> is de totale waarde aan effecten bij het einde van de rapportageperiode
OPBRENGSTEN geeft een samenvatting van andere opbrengsten in de portefeuille
Dividend is het totale bedrag ontvangen aan dividend
Dividendbelasting is het bedrag dat werd betaald aan dividend belasting
Rente is het bedrag dat werd ontvangen aan rente op obligaties
Bronbelasting is het bedrag dat werd ingehouden aan bronbelasting
Overige opbrengsten zijn andere opbrengsten dan dividend en rente
Totaal opbrengsten is het totaal van alle opbrengsten minus de ingehouden belastingen
KOSTEN geeft een overzicht van alle kosten die betaald zijn gedurende de rapportageperiode.
Transactiekosten zijn de kosten betaald voor aan- en verkoop van aandelen, obligaties, opties
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en futures
Kosten dividend zijn de kosten betaald voor dividend
Kosten overboekingen zijn de kosten die betaald werden voor stortingen, opnames, etc.
Overige kosten zijn alle kosten die niet in één van bovenstaande categorieën vallen
Totaal kosten is het totaalbedrag van alle kosten
CONTANTEN geeft een overzicht van de contanten in de portefeuille
Waarde per <datum> is het totale bedrag aan contanten (het saldo van de rekening) aan het
begin van de rapportageperiode.
Belegd in aandelen is het bedrag van alle aankopen minus alle verkopen in effecten
Naar deposito is het bedrag dat van de beleggingsrekening is overgeboekt naar een deposito (of
omgekeerd indien positief)
Opbrengsten is het saldo van de rubriek opbrengsten
Kosten is het saldo van de rubriek kosten
Stortingen is het totaal van alle stortingen op de rekening
Opnames is het totaal van alle opnames op de rekening
Waarde per <datum> is de totale waarde aan affecten bij het einde van de rapportageperiode
Via de menukeuze Bestand >> Afdrukken of door op de knop
afgedrukt worden.

te drukken kan dit overzicht

3.16.20 Het tabblad Grafiek
Op het tabblad Grafiek vindt u een grafiek van het historisch verloop van uw portefeuille.

De weergegeven grafiek gedraagt zich in veel opzichten als het normale grafiekprogramma van
Vestics. Omdat er echter geen menukeuzes beschikbaar zijn (uitsluitend de rechter muisknop)
zijn er een aantal beperkingen. U kunt echter ten alle tijde via de rechter muisknop >> Grafiek
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>> Portfolio dezelfde grafiek in het normale Grafiekprogramma starten.
Voor de weergave van de gegevens van portefeuilles wordt altijd gebruik gemaakt van het
sjabloon Portfolio. Dit sjabloon staat standaard zo ingesteld dat wijzigingen die u maakt in de
grafiek, bijv. het toevoegen van indicatoren e.d., altijd opgeslagen worden bij de betreffende
portefeuille. Hierdoor kan elke portefeuille zijn eigen grafiek indeling hebben. Uiteraard kunt u de
eigenschappen van het sjabloon Portfolio via de functie Sjabloonbeheer van het normale
grafiekprogramma naar wens wijzigen.
In het oorspronkelijke sjabloon worden twee lijnen boven elkaar in aparte subgrafieken getoond.
De bovenste subgrafiek toont het werkelijke verloop van de waarde van uw portefeuille, inclusief
stortingen en opnamen in contanten die u op de rekening heeft gedaan. Al deze mutaties in de
sfeer van contanten 'vervormen' uiteraard de grafiek.
Daarom is in de tweede subgrafiek het verloop van de portefeuille getoond zonder rekening te
houden met het contante geld op de rekening. Deze lijn begint altijd op nul en toont vervolgens de
winst of het verlies in de portefeuille. Zolang de lijn boven de nul staat heeft u over de totale
periode, sinds de eerste aankoop, winst gemaakt.
Via de menukeuze Bestand >> Afdrukken of door op de knop
afgedrukt worden.

te drukken kan de grafiek

3.16.21 Het tabblad Samenstelling
Op het tabblad Samenstelling vindt u een taartgrafiek van de samenstelling van uw portefeuille
op de einddatum van de rapportageperiode.

.
Via de keuzeknoppen rechts kunt u kiezen of u de portefeuille samenstelling wilt weergeven
gebaseerd op de waarde van elk aandeel, of gebaseerd op het aantal aandelen.
Verder kunt u kiezen om elk aandeel individueel weer te geven, of om de aandelen te groeperen
naar Beurs, Regio of Sector.
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3.16.22 Het tabblad Notities
Enter topic text here.

3.16.23 Groeperen per fonds
Enter topic text here.

3.16.24 Werken met portefeuillegroepen
Enter topic text here.

3.16.25 Werken met eigen indexen
Een eigen index is een pseudo-portefeuille die via het Portefeuillebeheer van Vestics kan worden
aangemaakt.
Zo zou men een eigen index voor de financiele sector kunnen maken waarin bijv. 1 aandeel
AbnAmro, 1 aandeel ING, enz. is opgenomen.
Vestics zal vervolgens de waarde van deze portefeuille berekenen en bij gebruikmaking van real
time koersen kan de Portefeuille Server op elk moment de waarde van de index bijhouden.

3.16.26 Overzicht berekeningen
In de diverse overzichten van het Portefeuillebeheer worden berekeningen van rendement e.d.
getoond.
Over de correcte berekening van rendementen kan nogal eens van mening verschild worden. En
uiteraard leveren verschillende berekeningsmethoden ook verschillende rendementen op.
We zullen trachten een inzicht te geven in de berekeningsmethoden die door ons gebruikt zijn.
Dat betekend niet dat andere methoden niet goed zijn, of minder goed zijn. We willen hierbij
uitsluitend aangeven welke methode wij hebben gebruikt.
We zullen de volgende berekeningsmethodes bespreken:
Rendement op portefeuilleniveau

3.16.26.1 Rendement op portefeuilleniveau
Het is over het algemeen relatief eenvoudig om de winst (verlies) van een hele portefeuille te
berekenen. Immers, door de waarde van de portefeuille op de einddatum af te trekken van de
waarde op de begindatum weten we hoeveel geld er verdiend (of verloren) is.
Of toch niet... het kan immers zijn dat we geld bijgestort of opgenomen hebben, en dat vertekent
uiteraard het beeld. Om de waardevermeerdering van de portefeuille te berekenen moeten we
dus alle kasmutaties (stortingen en opnames) negeren.
Als we eenmaal de winst hebben berekend in geld, dan zouden we dat om kunnen rekenen naar
een percentage. Stel we beginnen de portefeuille met een bedrag van 10.000 euro en hebben op
de einddatum een portefeuille met een waarde van 12.000 euro, dan hebben we 20% verdient.
Maar ook hier wordt het gebeuren vertekend door kasmutaties. Stel dat we beginnen met 10.000
euro, en na 3 weken storten we 10.000 euro extra. Vervolgens kijken we na een halfjaar naar de
portefeuille, en zien we dat de portefeuille nu 22.000 euro waard is. Wat is het rendement dan
geweest?
We hebben eerder al vastgesteld dat winst niet 12.000 maar slechts 2.000 is. Maar kunnen we
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stellen dat het rendement dan 20% is? Met andere woorden, hebben we die 2.000 euro verdient
op basis van een (start)kapitaal van 10.000 euro, of op basis van een (werk)kapitaal van 20.000
euro?
In werkelijkheid is het kapitaal voor een deel van de periode 10.000 geweest, en daarna was het
kapitaal 20.000.
Om het rendement correct te berekenen grijpen we terug op de zogenaamde TWR-methode. Bij
deze methode wordt het eindkapitaal gedeeld door het beginkapitaal en krijgen we een
groeifactor. Dus voor het eerste voorbeeld, zonder tussentijdse storting, is de TWR gelijk aan
12000/10000 oftewel 1.20. Het eindkapitaal is 1.20 x het beginkapitaal en we hebben dus 20%
winst gemaakt.
Het leuke van de TWR-methode is dat je er heel gemakkelijk periodes mee aan elkaar kunt
knopen.
Stel we beginnen met 10.000 euro en aan het einde van periode 1 hebben we 12.000 euro, aan
het einde van periode 2 hebben we 15.000 euro en aan het einde van periode 3 hebben we
13.500 euro. De TWR's van de 3 periodes zijn dan respectievelijk 12000/10000=1.20,
15000/12000=1.25 en 13500/15000=0.90. Het totale rendement = 1.20 x 1.25 x 0.90 = 1.35 en
dat klopt want we hadden ook het rendement over de hele periode in één keer kunnen berekenen
en dan was de berekening 13500/10000 geweest, met als resultaat ook 1.35.
Nu we hebben geconstateerd dat we het rendement over een hele periode ook kunnen
berekenen door de TWR's van subperiodes met elkaar te vermenigvuldigen gaan we terug naar
ons oorspronkelijke probleem: hoe berekenen we het rendement van een portefeuille waarin
allerlei stortingen en opnames zijn gedaan, waardoor het beschikbare kapitaal steeds fluctueerd?
de oplossing is om de periodes tussen de kasmutaties individueel te berekenen en vervolgens de
periodeTWR's met elkaar te vermenigvuldigen.
Voorbeeld: we beginnen met een startkapitaal van 10.000 euro en na 3 weken hebben we winst
gemaakt en staat de portefeuille op 10.500 euro. Omdat het zo lekker gaat (5% in 3 weken!)
besluiten we al onze spaarcentjes ook in de portefeuille te stoppen en we storten 10.000 euro bij,
waardoor de waarde van de portefeuille op die dag stijgt van 10.500 naar 20.500 euro. Na 6
maanden is de portefeuille 22.000 euro waard en nu willen we ons rendement uitrekenen. Over
de eerste 3 weken hebben we een TWR van 1.05 gemaakt (10500/10000) en over de tweede
periode hebben we een TWR van 1.073 gemaakt (22000/20500). Het totale rendement is dan
1.05 x 1.073 = 1.127 oftewel 12,7%.
Op dezelfde manier kunnen we het rendement van een langjarige portefeuille berekenen met
tientalle kasmutaties. Steeds als er geld gestort of opgenomen wordt, veranderd het werkkapitaal
en moeten we dus de periode apart behandelen, net zoals we in bovenstaand voorbeeld gedaan
hebben.

3.16.26.2 Rendement op fondsniveau
Normaliter heeft een belegger een mix van allerlei fondsen in een portefeuille. Het is dan ook
moeilijk om aan elk fonds dat in portefeuille is, een bepaald werkkapitaal toe te rekenen. De
belegger zal waarschijnlijk vanuit de gezamelijke 'pot' de ene keer meer en de andere keer
minder aandelen van een bepaald fonds aanschaffen.
Om een zinvol rendement toe te kennen aan een bepaald fonds dient een eventuele winst of
verlies derhalve te worden gerelatieerd aan het geïnvesteerde kapitaal.
Ook bij het berekenen van het rendement van een fonds gebruiken we de TWR-methode. We
geven even een voorbeeld: een belegger heeft over een bepaalde periode 3x gehandeld in het
aandeel XYZ.
· De eerste keer kocht hij 100 stuks op een koers van 20 euro die hij later verkocht voor 22 euro.
· De tweede keer kocht hij 200 aandelen op 25, kocht later nog eens 100 aandelen bij op 26 euro
en verkocht ze alle 300 uiteindelijk tegen 24 euro.
· De derde keer kocht de belegger 200 aandelen op 22 euro die later verkocht werden op 24
euro.
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We rekenen dan als volgt...
trade-1: investering 100x20=2000, verkocht op 100x22=2200, TWR = 2200/2000 = 1.10
trade-2a: investering 200x25=5000, eindwaarde 200x26=5200, TWR = 5200/5000 = 1.04
trade-2b: investering 300x26=7800, verkocht op 300x24=7200, TWR = 7200/7800 = 0.92
trade-3: investering 200x22=4400, verkocht op 200x24=4800, TWR = 4800/4400 = 1.09
Totale TWR = 1.10x1.04x0.92x1.09 = 1.05, het rendement is dus 5%.
Note: Omdat in de tweede trade aandelen bijgekocht werden, en het investeringsbedrag daardoor
dus veranderde, hebben we die trade in twee delen opgesplits. Daarbij werd gedaan alsof op het
moment van bijkopen eerst de bestaande positie werd gesloten, en vervolgens werd een nieuwe
positie geopend met een groter aantal aandelen.
3.16.26.3 Jaarrendement
In de vorige beide hoofdstukken hebben we gezien hoe het rendement op een portefeuille of op
een enkel fonds wordt uitgerekend in Vestics.
In de rendementsoverzichten wordt soms ook een jaarrendement vermeldt, dat uiteraard afgeleid
is van het totale rendement.
Stel dat een belegging een totaalrendement van 40% heeft opgebracht in 4 jaar tijd, wat is dan
het jaarrendement? Het intuïtieve antwoord zou zijn 40/4=10% per jaar. Laten we dat even
controleren:
· We beginnen met 1000 euro en maken in het eerste jaar 10% rendement. Dan zouden we dus
aan het einde van het eerste jaar 1100 euro moeten hebben.
· Vervolgens beginnen we dus aan ons tweede jaar met een startkapitaal van 1100 euro, en we
maken 10% rendement.. aan het eind van het tweede jaar hebben we dan 1.10x1100=1210
euro.
· In het derde jaar groeit ons kapitaal van 1210 naar 1331 euro.
· In het vierde jaar groeit ons kapitaal van 1331 naar 1464 euro.
Als we 10% per jaar maken, dan hebben we 46,4% in 4 jaar tijd. Dus als we in 4 jaar tijd maar
40% hebben gemaakt, dan hebben we geen 10% per jaar gemaakt, maar minder.
De juiste bereking is weer op basis van TWR te realiseren...
· Druk het rendement uit in een TWR, dus 40% is 1.40
· Neem de 4de machts wortel uit de TWR, dus de 4de machts wortel uit 1.40 is 1.0877.
· Vertaal dat weer naar een rendement en we krijgen 8,77% per jaar.
En zoals we bij de rendementberekeningen hebben gezien, mogen we de TWR's van een aantal
periodes met elkaar vermenigvuldigen om de TWR van de gehele periode te krijgen. Dus de
TWR over de periode van 4 jaar is 1.0877 x 1.0877 x 1.0877 x 1.0877 oftewel 1.40. En dat klopt!
Nog enkele voorbeelden:
· 98% in 6,5 jaar geeft de 6,5de machts wortel uit 1.98 zijnde 1.11 oftewel 11% per jaar.
· 50% in 8 jaar geeft de 8ste machts wortel uit 1.50 zijnde 1.052 oftewel 5.2% per jaar.
· 10% in 3 maanden geeft de 1/4de machts wortel uit 1.10 zijnde 1.46 oftewel 46% per jaar.
· 3% in 1 week geeft de 1/52ste machts wortel uit 1.03 zijnde 4.65 oftewel 365% per jaar.
In Vestics portefeuillebeheer zullen rendementen die over een langere periode gerealiseerd zijn
wel omlaaggerekend worden naar (gemiddelde) rendementen per jaar, maar als de periode
kleiner is dan 1 jaar, dan wordt er niet geëxtrapoleerd naar een jaarrendement. Anders krijg je
namelijk van die gekke rendementen als in het 4de rekenvoorbeeld.
Dus als de periode korter is dan 1 jaar, dan is het jaarrendement niet ingevuld.
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3.16.27 Het koersbestand van een grafiek
Om een grafiek te kunnen maken van het verloop van de portefeuille, wordt door
Portefeuillebeheer automatisch een bijgewerkt koersbestand (dagkoersen) aangemaakt. Dit
bestand kan zowel binnen als buiten het Portefeuillebeheer weergegeven worden in allerlei
grafieken.
Bij de meegeleverde standaard indicatoren zit de indicator PfolioGain die gebruikt kan worden
om de winst (of het verlies) in een portefeuille weer te geven. Deze indicator wordt ook gebruikt in
het standaard sjabloon Portfolio.
Omdat een koersbestand normaliter geen ruimte bevat om winst en verlies in de portefeuille van
dag tot dag bij te houden, wordt gebruik gemaakt van de bestaande velden in het koersbestand...
· Open, Hoog, Laag, Slot zijn altijd alle 4 gelijk en bevatten de totale waarde van de portefeuille
van dag tot dag
· Volume bevat de waarde van de aandelen van dag tot dag
· Open Interest bevat de cumulatieve winst (of het verlies) in de portefeuille van dag tot dag
Als u rekening houdt met deze speciale indeling, dan kunt u ook voor het analyseren van uw
portefeuille gebruik maken van de gewone VestiCode functies.
De meegeleverde indicator PfolioGain is dan ook niets anders dan een indicator die de rubriek
Open Interest weergeeft.
De totale waarde in aandelen (opgeslagen in de rubriek Volume) kan bijvoorbeeld gebruikt
worden om de leverage uit te rekenen of grafisch weer te geven. Als de waarde van de aandelen
kleiner is dan de waarde van de totale portefeuille, dan bent u niet 100% belegd en staat er nog
een bepaald bedrag als contanten op de rekening. Als de waarde van de aandelen groter is dan
de waarde van de portefeuille, dan betekent dit dat uw beleggingsrekening 'rood' staat en dat u
meer dan 100% heeft belegd.

3.16.28 Inlezen Wallstreet portefeuille
Naast de echte Vestics portefeuilles kunt u binnen het Portefeuillebeheer van Vestics ook inzage
krijgen in eventuele portefeuilles die u in het pakket Wallstreet van Keyword heeft ingebracht.
Door een nieuwe portefeuille aan te maken, en als type portefeuille 'Wallstreet portefeuille' te
selecteren, zal er achter de rubriek Naam een knop [...] verschijnen waarmee u een lijst krijgt van
alle Wallstreet portefeuilles. Door de gewenste portefeuille aan te klikken en te 'openen' wordt die
portefeuille ook zichtbaar in Vestics. U kunt dat desgewenst voor al uw Wallstreet portefeuilles
doen.
Een Wallstreet portefeuille kan binnen Vestics niet gemuteerd worden. Dit moet u gewoon in
Wallstreet blijven doen. Vestics zorgt dus alleen maar voor de weergave van de Wallstreet
portefeuille.
U kunt een Wallstreet portefeuille eenmalig importeren, dat wil zeggen: converteren naar Vestics
via de menukeuze Bestand >> Opslaan als. U moet dan een nieuwe naam kiezen, en dat is dan
een echte 'normale' Vestics portefeuille die wel gemuteerd kan worden en waarvoor het beheer
dus in Vestics gedaan moet worden. De oorspronkelijke Wallstreet portefeuille wordt niet
veranderd, en blijft in Vestics zichtbaar.

3.17

De Portfeuille Server
De Vestics Portefeuille Server is een achtergrondprogramma dat gebruikt wordt om de waarde
van een portefeuille steeds te herberekenen als de koers van één van de fondsen in de
portefeuille verandert.
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Let op: er is geen enkele noodzaak om dit programma te activeren in Vestics, tenzij u...
· in een regel van een Koersvenster de actuele waarde van een portefeuille wilt weergeven
· in een intradag grafiek de actuele waarde van de portefeuilles wilt weergeven.
Doet u geen van beiden, dan hoeft u de Portefeuilleserver niet te activeren.
De Portefeuille Server gaat hiervoor als volgt te werk...
1. Aan de hand van de Portefeuille Tabel wordt gekeken welke portefeuilles in gebruik zijn.
2. Vervolgens worden alle portefeuilles geopend om te kijken welke fondsen in de portefeuille
zijn opgenomen.
3. De Portefeuille Server meldt zich aan bij het Datacentrum en geeft door van welke fondsen
de koerstikken doorgegeven moeten worden.
4. Als er een koerstik binnenkomt voor een van de fondsen in een van de portefeuilles, dan
wordt de waarde van die portefeuille aangepast
5. En nu komt de truuk... elke portefeuille heeft in Vestics een fondskode, net als gewone
aandelen. De Portefeuille Server gaat zich nu als een Koersinleesprogramma gedragen ten
opzichte van het Datacentrum, en geeft een koerstik door met het Fondsnummer van de
betreffende portefeuille en met als 'koers' de nieuwe waarde van de portefeuille.
Doordat de Portefeuille Server koerstikken genereert voor een hele portefeuille, is het mogelijk
om de waarde van portefeuilles real-time te volgen in Grafieken en Koersvensters.
Immers, voor dergelijke programma's is een portefeuille gewoon een fonds, net als aandelen of
indexen. En omdat de waarde van een portefeuille binnen Vestics gezien wordt als de 'koers' van
die portefeuille, is het ook mogelijk Signaleringen in te stellen voor een portefeuille, of in
VestiCode allerlei indicatoren te berekenen en zelfs automatisch signalen te genereren.

3.17.1 Het starten en stoppen
De Portefeuille Server wordt gestart en gestopt door middel van een vinkje bij de naam
VCPFOLIOSERVER op het tabblad Servers van het tabblad Gegevens van het
Instellingenprogramma.
U start dit scherm via Vesticsknop >> Onderhoud >> Diensten.
Let op: er is geen enkele noodzaak om dit programma te activeren in Vestics, tenzij u...
· in een regel van een Koersvenster de actuele waarde van een portefeuille wilt weergeven
· in een intradag grafiek de actuele waarde van de portefeuilles wilt weergeven.
Doet u geen van beiden, dan hoeft u de Portefeuilleserver niet te activeren.

© 2001 Vestico BV

Vestics Referenties Algemeen

374

Als het vinkje bij de Portefeuille Server geactiveerd is, zal de Portefeuille Server meteen gestart
worden.
Vanaf dat moment zal de Portefeuille Server ook automatisch gestart worden als Vestics gestart
wordt.
Het vinkje kan weer uitgezet worden door er opnieuw op te klikken. In dat geval wordt de
Portefeuille Server meteen gestopt en zal deze vervolgens niet meer automatisch gestart worden
als Vestics start.

3.17.2 De statusinformatie
Via het tabblad Status van de Vestics Taakbalk is het mogelijk om de status van de Portefeuille
Server te checken.
Het statusvenster van de Portefeuille Server ziet er als volgt uit...

© 2001 Vestico BV

375

Vestics

3.17.3 Werken met eigen indexen
Naast echte portefeuilles kan de Portefeuille Server ook de waarde van een eigen 'index' bij
houden.
Een eigen index is een pseudo portefeuille die via het Portefeuillebeheer programma van Vestics
kan worden aangemaakt.
Zo zou men een eigen index voor de financiele sector kunnen maken waarin bijv. 1 aandeel
AbnAmro, 1 aandeel ING, enz. is opgenomen.
De Portefeuille Server zal vervolgens de waarde van deze portefeuille berekenen en bij
gebruikmaking van real-time koersen kan de Portefeuille Server op elk moment de waarde van
de index bijhouden.

3.17.4 Stappenplan: Eigen index in Koersvenster
Stel u wilt een eigen index maken en die weergeven in een Koersvenster.
Als voorbeeld nemen we een index van de financiële instellingen, die we als volgt opbouwen...
· 3 aandelen AbnAmro
· 2.75 aandelen ING
· 6.5 aandelen Fortis
· 4 aandelen Aegon
In dit geval zijn de wegingsfactoren willekeurig gekozen, maar u zou dat kunnen baseren op
marktaandeel of koers van het aandeel.
Om deze index in realtime bij te houden en in een Koersvenster weer te geven, gaat u als volgt te
werk...
Stap-1: Eigen index definiëren
· start het Portefeuillebeheer via Vesticsknop >> Programma >> Portefeuillebeheer
· nu komt het Portefeuillebeheer programma naar de voorgrond
· kies menu Bestand >> Nieuwe portefeuille
· nu komt een dialoog voor het aanmaken van een nieuwe portefeuille naar de voorgrond
· vul in Type=Eigen index
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vul een naam in, bijv. FIN Index (max. 12 posities)
laat de resterende rubrieken leeg
druk op OK
nu bent u terug in Portefeuillebeheer
ga naar het tabje Transacties
druk op de knop met het plus-teken
koop 3 aandelen AbnAmro
herhaal dat voor de andere aandelen
sluit Portefeuillebeheer

Stap-2: Start de Portefeuilleserver om realtime koersen te krijgen van deze index
· kies Vesticsknop >> Onderhoud >> Diensten
· plaats een vinkje bij de Portefeuilleserver
· druk op OK
Stap-3: Voeg de index toe aan een Koersvenster
· ga naar het Koersvenster waar de index in moet komen (of maak een nieuw Koersvenster)
· start nu de Fondsverkenner via het gele mapje naast de Vesticsknop
· selecteer aan de linkerkant de rubriek Portefeuilles
· selecteer aan de rechterkant de eigen index (bijv. FIN Index)
· sleep de eigen index naar het Koersvenster en laat 'm daar los
Vanaf nu zal de koers van FIN Index aangepast worden zodra er een koerstik binnenkomt voor
één van de financiële fondsen die in de index zitten.
Om een Grafiek te maken van de FIN Index gaat u als volgt te werk...
· mogelijkheid 1: ga met de cursor staan op de regel van FIN Index in het Koersvenster van stap3 en kies rechter muisknop >> Grafiek >> Intradaggrafiek
· mogelijkheid 2: zoek de eigen index op in de Fondsverkenner onder Portefeuilles en kies
wederom rechter muisknop >> Grafiek >> Intradaggrafiek
Als u de samenstelling van de eigen index wilt veranderen, dan doet u dat door in
Portefeuillebeheer een deel van de aandelen te verkopen en andere te kopen. U kunt ook de
oorspronkelijke aankoop transacties muteren en meer of minder aandelen kopen van een
bepaald fonds.

3.18

De DDE-Server
De Vestics DDE-Server is een achtergrondprogramma dat externe programma's zoals Excel in
staat stelt om de actuele koersgegevens van fondsen op te vragen bij Vestics.
Naast deze DDE-Server die bedoeld is om externe programma's van koersgegevens te voorzien
is er voor Vestics ook een DDE-Client beschikbaar in de vorm van een
Koersinleesprogramma voor DDE.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we de DDE-Server in detail bespreken. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.
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3.18.1 Het starten en stoppen
De DDE-Server wordt gestart en gestopt via de menukeuze Vesticsknop >> Programma's >>
Diensten.

Als het vinkje bij de DDE-Server geactiveerd is en u drukt op OK of Toepassen, dan zal de
DDE-Server meteen gestart worden. Vanaf dat moment zal de DDE-Server ook automatisch
gestart worden als Vestics gestart wordt.
Het vinkje kan weer uitgezet worden door er opnieuw op te klikken. In dat geval wordt de DDEServer meteen gestopt en zal deze vervolgens niet meer automatisch gestart worden als Vestics
start.
NB. Het activeren van de DDE-Server is alleen zinvol als u vanuit Excel (of andere DDEprogramma's) koersen wilt opvragen vanuit Vestics. De DDE-Server hoeft niet actief te zijn als u
via DDE-koppeling koersgegevens uit andere programma's wilt halen. In dat geval moet u
namelijk één van de koersinleesprogramma's voor DDE starten.

3.18.2 De statusinformatie
Via het tabblad Status van de Vestics Taakbalk is het mogelijk om de status van de DDE-Server
te checken.
Het statusvenster van de DDE-Server ziet er in eerste instantie als volgt uit...

Door op de knop Details >> te drukken kunt u het statusvenster verder uitklappen...
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In de rubriek Verzonden berichten wordt aangegeven hoeveel wijzigingsberichten inmiddels
verzonden zijn naar de aangesloten programma's.
· In de rubriek Aantal verbindingen kunt u zien hoeveel externe verbindingen er momenteel
zijn. Als u bijv. vanuit Excel voor 20 fondsen elk 3 gegevens opvraagt dan resulteert dit in 60
DDE-verbindingen. Volgens de literatuur is er een maximum van 2500 DDE-verbindingen in
een Windows omgeving.

3.18.3 DDE-koppeling vanuit Excel
Om in Excel koersgegevens e.d. op te vragen van Vestics, moeten in een of meerdere cellen in
een werkblad een verbinding gelegd worden met de DDE-Server van Vestics.
Veruit de gemakkelijkste manier om een dergelijk werkblad te maken is door vanuit een
Koersvenster de gewenste rubrieken naar het Excel werkblad te slepen (drag&drop). Zie het
stappenplan.
Desgewenst kunt u een dergelijk koppeling echter ook met de hand maken, bijv. als u in een
reeds bestaand werkblad nieuwe fondsen wilt toevoegen of bestaande koppelingen wilt wijzigen.
Voor een DDE-koppeling met Vestics moet een cel een formule bevatten in de volgende vorm:
=VESTICS|data!'fonds,waarde'
In fonds wordt aangegeven van welk fonds de betreffende informatie gewenst wordt. Als
fondsnaam geeft u de korte naam (alias) van het fonds op. Indien de naam spaties bevat dient de
naam tussen aanhalingstekens geplaatst te worden. In plaats van de korte naam mag u ook de
Vestics Fondsnummer gebruiken, maar dat is vanuit het oogpunt van leesbaarheid van uw Excel
werkbladen niet te adviseren.
In waarde wordt aangegeven welke informatie gewenst is, waarbij één van de volgende namen
gebruikt moeten worden:
·
·
·
·

price
open
close
low
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

high
geeft de hoogste koers
volume geeft de omzet
openint geeft de open interest
datetime geeft de datum+tijd
ticksgeeft het aantal tikken
upticks geeft het aantal tikken omhoog
dnticks geeft het aantal tikken omlaag
alias
geeft de korte fondsnaam
symbol geeft de fondsnummer van de beurs
name
geeft de lange fondsnaam
symbolid geeft het interne Vestics fondsnummer
bidprice geeft de biedprijs
bidvolume
geeft aantal bij biedprijs
askprice geeft de vraagprijs
askvolume
geeft aantal bij vraagprijs

Enkele voorbeelden:
=VESTICS|data!'klm,price'
=VESTICS|data!'philips,volume'
=VESTICS|data!'philips,alias'

3.18.4 Stappenplan: Excel werkblad maken
Veruit de eenvoudigste manier om een Excel werkblad te maken met daarin de koersgegevens
van Vestics is door middel van slepen vanuit een Koersvenster in Vestics.
Stel u wilt een Excel werkblad hebben met daarin de koersgegevens van alle AEX fondsen...
1. start de DDE-server
· kies Vesticsknop >> Onderhoud >> Diensten
· plaats een vinkje bij DDEServer
· druk op OK
2. Stel Vestics in voor decimale komma's in Excel
Als u een Nederlandse Excel heeft, die verwacht dat de decimalen in een getal aangegeven
worden met een komma, dan moet u dat bij Vestics instellen. Standaard levert Vestics namelijk
getallen met een decimale punt.
· kies Vesticsknop >> Instellingen >> Algemeen >> Bureaublad
· plaats een vinkje bij de rubriek Gebruik komma voor decimalen in export naar Excel
· druk op OK
2. Maak een nieuw (leeg) Excel werkblad
3. Sleep de inhoud van een Koersvenster naar het Excel werkblad
· ga naar het tabblad AEX in de Vesticsbalk
· localiseer het Koersvenster van de AEX fondsen
· klik op het kleine vakje in de linker bovenhoek (links van het woord Alias)
· nu worden alle cellen in het Koersvenster blauw
· klik nu midden in het blauwe gebied en houdt de linker muisknop ingedrukt (slepen)
· sleep de gegevens naar de knop van Excel onder in de windows taakbalk
· blijf 5 seconden boven de knop hangen totdat Excel te voorschijn komt
· sleep nu weer naat boven zodat de juiste plek in het Execl werkblad aangewezen wordt
· laat alles los
4. Sla het Excel werkblad op
Nu heeft u een Excel werkblad dat een kopie is van het Koersvenster. Door dit werkblad op te
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slaan kunt u het later altijd weer te voorschijn roepen. Het slepen naar Excel is dus een
eenmalige aktie.
Uiteraard kunt u hetzelfde doen vanuit elk ander koersvenster. Wilt u dus andere fondsen dan de
AEX fondsen, dan maakt u een Koersvenster met alle gewenste fondsen en sleept die vervolgens
naar Excel.
Let op: Het is niet mogelijk om alle soorten kolommen vanuit het Koersvenster naar Excel te
slepen. De DDE-Server ondersteund namelijk alleen maar de koers-gerelateerde kolommen
(Open, Hoog, enz.) en enkele fondsgegevens, zoals de naam van het fonds. Andere kolommen,
zoals Trend, Tekst of indicatorkolommen, worden niet ondersteund door de DDE-server.

3.19

De Nieuwslezer
Vestics kan middels zogenaamde Nieuws Inleesprogramma's zakelijk nieuws ophalen vanaf het
Internet.
Met de Nieuwslezer is het mogelijk om een overzicht te krijgen van de beschikbare
nieuwsberichten en deze ook individueel te lezen.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we deze functie verder toelichten. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.

3.19.1 Starten en Stoppen
De Nieuwslezer is een programma dat in elk tabblad gestart kan worden via het menu.
Het starten gaat als volgt:
· Activeer het tabblad waarin u de Nieuwslezer wilt starten (of maak een nieuw tabblad)
· Selecteer de menukeuze Vesticsknop >> Extra >> Nieuwslezer
Een alternatieve manier is via het contextmenu (rechter muisknop) van programma's zoals het
Koersvenster, de grafiek, de Fondsverkenner, enz. U selecteerd dan eerst het fonds waarvan u
het nieuws wenst te lezen en vervolgens drukt u op de rechter muisknop en kiest Nieuws...
Indien u in een koersvenster de kolom Nieuws heeft geactiveerd, dan zal in die kolom
automatisch een uitroepteken verschijnen als er voor een bepaald fonds een nieuwsbericht is.
Door op het uitroepteken te dubbelklikken zal de Nieuwslezer gestart worden en op het juiste
nieuwsbericht gepositioneerd worden.
U kunt de Nieuwslezer stoppen door op de sluitknop in de rechter bovenhoek van het scherm te
drukken of via de menukeuze Bestand >> Afsluiten.
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3.19.2 Overzicht Nieuwsberichten
Als de Nieuwslezer gestart wordt, ziet u het volgende scherm...

Via de Van en Tot datum kunt u instellen van welke periode u het nieuwsoverzicht wilt zien.
Nadat u de Van en Tot datum ingesteld heeft op de gewenste periode kunt u met de menukeuze
Beeld >> Verversen de nieuwsberichten van die periode ophalen en weergeven.
Via de rubriek Fonds kunt u selecteren van welk fonds u de nieuwsberichten wilt lezen. Als deze
rubriek is ingesteld op <alle fondsen> dan worden alle nieuwsberichten getoond. Als een
specifiek fonds is geselecteerd, dan worden alleen de nieuwsberichten ingelezen die betrekking
hebben op dat betreffende fonds.
In het venster met de zebrastrepen op de achtergrond worden alle beschikbare nieuwsberichten
in de gevraagde periode weergegeven. Deze berichten staan in volgorde van tijd (jongste eerst)
en kunnen niet in een andere volgorde gesorteerd worden.
Via de schuifbalk rechts in het venster kan het venster gerold worden zodat de tijd en titel van alle
berichten bekeken kan worden. Per bericht worden de volgende gegevens weergegeven...
De rubriek volgnummer (#) is een volgnummer vanaf 1 zonder verdere betekenis. Na het
Verversen worden de berichten opnieuw vanaf 1 genummerd zodat het volgnummer verandert
zodra er nieuwere berichten bovenaan in de lijst worden toegevoegd.
De rubriek Tijd bevat de datum en de tijd van het bericht. Deze tijd wordt overgenomen van de
website waar het bericht werd opgehaald. Het kan goed zijn dat deze berichten vertraagd op de
website worden weergegeven, zodat om 10:00 uur een bericht verschijnt met als tijdsaanduiding
9:40 uur.
De rubriek Kopregel bevat eerst een korte aanduiding van de bron (website) waar het
nieuwsbericht werd gevonden, en vervolgens de Titel van het nieuwsbericht.
Door op een regel in het overzicht te klikken kan de tekst van het nieuwsbericht in het onderste
venster weergegeven worden.
De horizontale splitter halverwege het scherm tussen de lijst van berichten en de inhoud van
het geselecteerde bericht kan omhoog of omlaag geschoven worden om de schermindeling aan
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te passen aan de behoefte.

3.20

Koersbestand bekijken
Met het programma Koersbestand Bekijken (vcDataViewer) is het mogelijk om de individuele
koersregels in een historisch koersbestand (dagkoersen) van een Vesticsfonds te bekijken,
controleren en eventueel aan te passen of te verwijderen.
Dit programma kan alleen interne koersbestanden van Vestics, met de extensie .vdd, weergeven.
Naast dit programma, dat alleen geschikt is voor het bekijken van de dagkoersen, is er ook een
speciaal programma voor het bekijken en wijzigen van de intradag koersen (de zgn.
tikbestanden).
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we deze functie verder toelichten. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.

3.20.1 Starten stoppen
Het programma kan via de menukeuze Vesticsknop >> Data >> DagKoersen bekijken gestart
worden.
Het programma wordt gestopt door op de sluitknop (met het kruisje) rechtsboven in het venster te
drukken.

3.20.2 Selecteren koersbestand
Na het starten van het weergave programma voor koersbestanden, moet eerst aangegeven
worden welk koersbestand weergegeven moet worden.

In de rubriek Fonds kan de naam of het Fondsnummer van het gewenste fonds ingegeven
worden, maar meestal is het veel eenvoudiger om via de knop [...] het gewenste fonds te
selecteren. Er verschijnt dan onderstaand scherm...

© 2001 Vestico BV

383

Vestics

Door in het veld Zoek de eerste letter(s) van een fondsnaam in te tikken kunt u direct naar de
betreffende plaats in de lijst springen. De eerste naam die voldoet aan de ingetikte letters wordt
dan blauw aangegeven. Ondanks dat de naam al blauw is moet u er toch op klikken om hem te
selecteren. Pas dan wordt de OK-knop actief.
Nadat het juiste fonds geselecteerd is kan het koersbestand in het weergaveprogramma geladen
worden door op de knop Laden te drukken.

3.20.3 Het bestandsoverzicht
Als een bestand in het weergaveprogramma geladen is, dan ziet dat er als volgt uit...

Op het scherm representeert elke regel 1 dag in het bestand, met daarin de volgende rubrieken...
De rubriek
De rubriek
De rubriek
De rubriek
De rubriek
De rubriek
De rubriek
De rubriek

BarNo is een doorlopend volgnummer
Datum is het Fondsnummer van het fonds
Open bevat de openingskoers voor die dag
Laag bevat de laagste koers van die dag
Hoog bevat de hoogste koers van die dag
Slot bevat de slotkoers
Omzet bevat de totale omzet van het betreffende fonds voor die dag
OpenI bevat (bij futures en opties) de Open Interest
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3.20.4 Wijzigen Koersen
Het is mogelijk om individuele koersregels in het koersbestand te wijzigen of te verwijderen.
Allereerst moet de betreffende koersregel geselecteerd worden door er op te klikken.

Alle gegevens van de betreffende koersregel worden dan gekopieerd naar het wijzigingspaneel
onder in het scherm.
Om de geselecteerde koersregel uit het bestand te verwijderen drukt u op de knop Verwijderen.
Om een koersregel te wijzigen past u de diverse rubrieken onder in het wijzigingspaneel aan en
drukt u vervolgens op de knop Toepassen om de wijziging daadwerkelijk in het bestand aan te
brengen.
Alle wijzigingen in het koersbestand worden in eerste instantie slechts op een kopie van het
koersbestand in het geheugen van de computer uitgevoerd. Pas nadat u de knop Opslaan heeft
ingedrukt wordt het gewijzigde koersbestand naar schijf geschreven, en zijn de wijzigingen ook
daadwerkelijk aangebracht.
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3.20.5 Instellingen voor bestandscontrole
Door op de knop Instellingen te drukken komt er een instellingenpaneel te voorschijn waar
verschillende controleopties ingesteld kunnen worden...

De volgende controles kunnen via een vinkje in de betreffende rubriek geactiveerd worden...
Controleer op ontbrekende koersen signaleert alle dagen dat een van de koersen ontbreken.
Als alle koersen voor een bepaalde dag ontbreken, dan zou het kunnen zijn dat de beurs op die
dag gesloten was, terwijl dat in de Feestdagentabel voor de betreffende beurs niet goed is
aangegeven.
Controleer hoogste en laagste koers signaleert dagen waarop de hoogste koers lager is dan
een van de andere koersen. Per definitie moet de hoogste koers altijd hoger zijn dan de
openingskoers, de slotkoers en de laagste koers. Omgekeerd mag de laagste koers nooit hoger
zijn dan een van de andere 3 koersen.
Controleer veranderingen per dag signaleert als er tussen de hoogste en de laagste koers van
een bepaalde dag een verschil is van meer dan x%, waarbij x naar wens ingesteld kan worden.
Voor defensieve aandelen en indexen zal 5% al een groot verschil zijn, terwijl bij speculatieve
aandelen soms verschillen van 20% heel frequent optreden.
Controleer verandering van dag tot dag signaleert te grote verschillen tussen de slotkoersen
van 2 dagen, waarbij het percentage dat nog toelaatbaar is, ingegeven kan worden. Een mogelijk
reden voor een groot koersverschil tussen 2 dagen is een splitsing van een aandeel. Dergelijke
splitsingen worden normaliter met terugwerkende kracht doorgevoerd in de historische koersen
van een fonds, alsof het aandeel altijd al gesplitst was.

3.20.6 Controleren koersbestand
Nadat eventueel de controle opties zijn ingesteld, kan door een druk op de knop Controleren de
controle uitgevoerd worden.
Als er geen fouten gevonden worden, verschijnt onder in de statusbalk de tekst 'Geen fouten
gevonden'.
Als er wel fouten zijn, dan wordt het scherm gepositioneerd op de eerste foutieve regel en de
koersgegevens van die foutieve regel worden beneden in het wijzigingspaneel weergegeven.
Daar verschijnt tevens een foutboodschap die aangeeft wat er precies mis is met deze
koersregel.
U kunt nu ...
· Niets doen, als blijkt dat het niet om een fout gaat, maar een aandeel bijv. sterk gedaald is na
een winstwaarschuwing
· De koersgegevens aanpassen, als blijkt dat een van de koersen duidelijk fout is
· De koersregel verwijderen, als blijkt dat de koersen dusdanig fout zijn dat ze grafieken
verstoren, terwijl u niet weet wat de juiste koersen zijn. In een dergelijk geval kunt u beter geen
koersen hebben dan foutieve koersen.
Vervolgens kunt u fout na fout afhandelen door steeds op de knop Volgende Fout te drukken.
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Tikbestand bekijken
Met het programma Tikbestand bekijken (vcTickViewer) is het mogelijk om individuele
koerstikken in een bestand te bekijken en eventueel aan te passen of te verwijderen.
Dit programma kan alle soorten tikbestanden weergeven, zowel de dagelijkse tikbestanden
waarin koerstikken van alle fondsen door elkaar zitten, als de intradag bestanden van de
individuele fondsen.
Naast dit programma, waarmee alleen tikbestanden weergegeven kunnen worden, is er ook
een ander programma dat speciaal gemaakt is voor het bekijken en beheren van dagkoersen.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we deze functie in detail bespreken. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.

3.21.1 Starten
Het programma kan via de menukeuze Vesticsknop >> Data >> Tikbestand bekijken gestart
worden.

3.21.2 Selecteren tikbestand
Na het starten van het weergave programma voor tikbestanden, moet eerst aangegeven worden
welk tikbestand weergegeven moet worden.

In de rubriek Bestandsnaam kan de gewenste bestandsnaam ingegeven worden, maar meestal
is het veel eenvoudiger om via de knop [...] het gewenste bestand te selecteren.
In principe kunnen er 3 verschillende soorten bestanden met dit programma bekeken worden...
1. Het huidige tikbestand, maw alle tikken van vandaag
2. Een tikbestand van voorgaande dagen
3. Een tikbestand van een bepaald fonds. Om het tikbestand van een bepaald fonds te laden
moet in het dialoogvenster genavigeerd worden naar de map \vestics\data\intraday, waar de
tickbestanden van de individuele fondsen zijn opgeslagen.
Nadat het juiste bestand geselecteerd is kan het bestand in het weergaveprogramma geladen
worden door op de knop Laden te drukken.
Standaard staat in de rubriek Bestandnaam al < huidig tikbestand > ingevuld. Dus als u de
koerstikken wilt zien die vandaag binnengekomen zijn, dan hoeft u alleen maar op Laden te
drukken.
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3.21.3 Het bestandsoverzicht
Als een bestand in het weergaveprogramma geladen is, dan ziet dat er als volgt uit...

Op het scherm representeert elke regel 1 koerstik in het bestand, met daarin de volgende
rubrieken...
De rubriek Index is een doorlopend volgnummer
De rubriek Fonds is het Fondsnummer van het fonds
De rubriek Naam is de korte fondsnaam (de Alias)
De rubriek Tijdstip bevat de tijd in interne kodering (aantal seconden sinds 1900)
De rubriek Datum/Tijd bevat de tijd in normale weergave
De rubriek Koers bevat de koers
De rubriek Omzet bevat de cumulatieve omzet van het betreffende fonds voor vandaag
De rubriek OpenI bevat (bij futures en opties) de Open Interest
De rubriek SourceId geeft aan van welk inleesprogramma de koerstik komt
De rubriek Marker wordt gebruikt om speciale koerstikken, zoals bied- en laatkoers, te
identificeren.

3.21.4 Het filteren van koerstikken
Door op de knop Instellingen te drukken komt er een instellingenpaneel te voorschijn dat bestaat
uit 3 tabjes...

Op het tabje Tikken vindt u de volgende mogelijkheden...

· in de rubriek Beginpositie kunt u opgeven waar u wilt beginnen met het weergeven van de
koertstikken
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· in de rubriek Aantal tikken weergeven geeft u op hoeveel tikken er geladen worden als u op
de knop Laden drukt
Door steeds weer op Laden te drukken wordt het aangegeven aantal tikken ingelezen en de
Beginpositie wordt automatisch opgehoogd zodat u de volgende keer weer gewoon op Laden
kunt drukken om de volgende tikken in te lezen.

Door middel van het tabblad Tikken is het mogelijk om regels te selecteren op basis van hun
volgnummer. Zo kan dan bijv. ingesteld worden dat regel 5000-6000 weergegeven moeten
worden.
Door middel van het tabblad Datum/Tijd is het mogelijk om tikken te selecteren die tussen 2
tijdstippen vallen, bijv. alle tikken van 11:00 tot 11:05.
Door middel van het tabblad Fonds kunt u aangeven dat u alleen de tikken van één bepaald
fonds wilt zien.
Via het tabblad Wijzigen is het mogelijk om koerstikken te wijzigen.
Door nogmaals op de knop Instellingen te drukken, verdwijnt het Instellingenpaneel weer, zodat
er voor meer regels ruimte is op het scherm. De gekozen instellingen blijven dan uiteraard
gewoon geldig.

3.21.4.1 Tikken filteren
Op het tabje Tikken vindt u de volgende mogelijkheden...

· in de rubriek Beginpositie kunt u opgeven waar u wilt beginnen met het weergeven van de
koertstikken
· in de rubriek Aantal tikken weergeven geeft u op hoeveel tikken er geladen worden als u op
de knop Laden drukt
Door steeds weer op Laden te drukken wordt het aangegeven aantal tikken ingelezen en de
Beginpositie wordt automatisch opgehoogd zodat u de volgende keer weer gewoon op Laden
kunt drukken om de volgende tikken in te lezen.
Door de rubriek Alleen tikken weergeven van bron aan te vinken kunt u een datafeed nummer
(broncode) ingeven. Alleen de koerstikken van de betreffende datafeed worden dan
weergegeven. Zie hier voor een lijst van alle broncodes.
Door de rubriek Alleen tikken weergeven met markering aan te vinken kunt u een
markeringscode ingeven. Alleen de koerstikken met de betreffende markering zullen dan worden
weergegeven. Zie hier voor een lijst van alle markeringscodes.
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3.21.4.2 Filteren op datum/tijd
Op het tabje Datum/Tijd vindt u de volgende mogelijkheden...

Als de bovenste regel met de omschrijving Niet filteren op datum of tijd is aangeklikt, dan wordt
er niet gecontroleerd op datum en tijd.
Als de regel Datum tussen ... en ... is aangeklikt, dan worden alleen maar koerstikken
weergegeven met een datum en tijd die tussen deze twee waarden liggen.
Als de regel Tijd tussen ... en ... is aangeklikt, dan worden alleen koerstikken weergegeven met
een tijdcode die tussen de beide waarden liggen. De tijdcode is een interne representatie van de
datum en tijd. Voor normale toepssingen is de methode met de gewone datum en tijd
gemakkelijker dan werken met de ietwat cryptische tijdscode.
3.21.4.3 Filteren op fonds
Op het tabje Fonds vindt u de volgende instellingen...

Normaliter is de rubriek Alle tikken weergeven geactiveerd, en wordt er dus niet getest op het
fonds.
Door de rubriek Alleen tikken weergeven van te activeren kunt u een fondsnummer of
fondsnaam ingeven. Het gemakkelijkst is dat door op de knop met de 3 puntjes te drukken achter
aan de regel. U krijgt dan een lijst van alle fondsen en kunt het gewenste fonds kiezen.
Door een vinkje te plaatsen in de rubriek Koers in 4 decimalen weergeven kunt u forceren dat
de koers in 4 decimalen wordt weergeven. Normaliter wordt dat automatisch gedaan bij Valuta
fondsen, maar het kan zijn dat u dat ook bij andere fondsen wilt.
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3.21.4.4 Instellingen voor wijzigen
Op het tabje Wijzigen kunt u de volgend einstellingen vinden...

Normaliter is het niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de koersgegevens. Door echter
de rubriek Wijzigen koersgegevens toegestaan aan te vinken, wordt het mogelijk om
koerstikken te wijzigen. Door later het vinkje bij deze rubriek weg te halen kan desgewenst het
wijzigen weer geblokkeerd worden.
Het is ook mogelijk om regels te verwijderen. Bij het verwijderen wordt altijd voor alle zekerheid
een bevestiging gevraagd of u de koerstik inderdaad wilt verwijderen. Door echter een vinkje te
plaatsen in de rubriek Geen bevestiging vragen bij verwijderen kunt u deze vraag
onderdrukken.
Nadat u de gegevens van een regel heeft aangepast wordt bij het selecteren van een nieuwe
regel altijd gevraagd of de wijzigingen in de vorige regel eerst aangebracht moeten worden in het
bestand. Door de rubriek Wijzigingen automatisch toepassen aan te vinken, zullen wijzigingen
altijd automatisch in het bestand verwerkt worden.

3.21.5 Wijzigen Koerstikken
Nadat de instelling Wijzigingen toestaan geactiveerd is, is het mogelijk om individuele koerstikken
te wijzigen of te verwijderen.
Allereerst moet de betreffende koerstik geselecteerd worden door er op te klikken. deze wordt
dan gekopieerd naar het wijzigingspaneel onder in het venster.

Om de koerstik uit het bestand te verwijderen drukt u op de knop Verwijderen. Er wordt dan om
een bevestiging gevraagd, tenzij u de rubriek Geen bevestiging vragen bij verwijderen heeft
aangevinkt bij de Wijzigingsinstellingen.
Om een koerstik te wijzigen past u de diverse rubrieken onder in het wijzigingspaneel aan, en
drukt u vervolgens op de knop Toepassen om de wijziging daadwerkelijk in het bestand aan te
brengen.
Alle wijzigingen in het tikbestand worden in eerste instantie slechts op een kopie van het
tikbestand in het geheugen van de computer uitgevoerd. Pas nadat u de knop Opslaan heeft
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ingedrukt wordt het gewijzigde tikbestand naar schijf geschreven en zijn de wijzigingen ook
daadwerkelijk aangebracht.
Pas op: indien u het actuele tikbestand wijzigd, worden wel alle wijzigingen wel direct in het echte
tikbestand toegepast.

3.21.6 Overzicht Broncode in tikoverzicht
Alle koerstikken bevatten een Broncode die aangeeft vanaf welke datafeed de betreffende
koerstik werd ingelezen.
De volgende Broncodes zijn momenteel gedefiniëerd in Vestics...
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1

Tikken van partner systeem in Vestics/Nonstop-omgeving

2

Tikken van Vestics P2P Gapserver

10

Inleesprogramma DDE (Algemeen)

11

Eris 32-bits koppeling

12

DDE met Activeplus via de Decoder

13

DDE met Activeplus via Internet

14

DDE met Eris

15

DDE met Interactive Brokers (TWS)

16

DDE met MarketXS

17

DDE met NDK

18

DDE met NDK

19

DDE met StockBrowser

21

DDE met TenFore/QuoteSpeed

22

DDE met Wallstreet 3.1

23

DDE met Wallstreet Proffesional

24

DDE met eSignal

30

NDK koppeling

35

Interactive Brokers

40

Teletekst via Internet

50

Teletekst via Pinnacle PCTV Rave kaart

70

Tenfore

71

Tenfore gapfilling

72

Tenfore History

70

Teletekst via Wallstreet Teletekst kaart

90

Bloomberg koppleing

91

Bloomberg Gapfiller

92

Bloomberg data on demand (historie)

100

IEX Streaming

110

Inleesprogramma Internet (Algemeen)

111

Internet Boursorama

112

Internet Boursorama15

113

Internet Boursorama15a

114

Internet Boursorama20

115

Internet Boursorama30

116

Internet Yahoo

125

Binck Streaming koersen

126

Binck gapfilling

127

Binck Data on demand (nog niet beschikbaar)
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Via het ini-bestand van o.a. het inleesprogramma voor DDE en het inleesprogramma van Internet
kan de gebruikte Broncode aangepast worden. Dus als u 2 datafeeds heeft die beide via DDE
ingelezen worden, dan is het mogelijk om via de respectivelijke ini-bestanden elke datafeed een
eigen Broncode te geven zodat u achteraf kunt zijn welke tikken via welke van de beide datafeeds
werden ingelezen. Normaliter zullen alle tikken die via DDE binnenkomen de code 10 hebben.

3.21.7 Overzicht markeringen in tikoverzicht
Alle koerstikken bevatten een Markering die aangeeft of het een normale koerstik is of dat het
een speciale koerstik is.
De volgende Markeringen zijn momenteel gedefiniëerd in Vestics...
0
Normale koerstik (gedane koers)
2

Verwijderde koerstik (wordt door alle programma's genegeerd)

3

Koerstik met ongeldige tijd (tijd ligt te ver in de toekomst)

4

Voor intern gebruik om koerstikken van een bepaalde tijd te verwijderen

16

Officiële openingskoers, vervangt eventuele reeds aanwezige openingskoers

17

Officiële hoogste koers, vervangt eventuele reeds aanwezige hogere koers

18

Officiële laagste koers, vervangt eventuele reeds aanwezige lagere koers

19

Officiële slotkoers, vervangt eventuele reeds aanwezige slotkoers

64

Biedkoers

65

Laatkoers

78

Ongeldige tik. Koers wijkt te veel af van vorige koers (spike)

79

Verdachte tik. Het afwijkende koersniveau is bevestigd door meerdere tikken

80

Advieskoers

240

Algemeen signaal dat er nieuws is, niet fonds gerelateerd (voor nieuwslezer)

241

Signaal dat er nieuws is voor een bepaald fonds (voor grafiek en koersvenster)

242

Koerstik buiten de normale beurstijden (tik wordt genegeerd)

243

Signaal dat gapfilling klaar is en grafieken opnieuw getekend moeten worden

244

Intern Vestics commando

245

Commando om oude tikken te verwijderen bij gapfilling

3.21.8 Foutieve tikken verwijderen uit grafiek
Als u in de grafiek uitschieters ziet die veroorzaakt worden door foutieve koerstikken, dan kunt u
deze tikken op verschillende manieren uit de koersbestanden verwijderen.
· Als het koerstikken van vandaag betreft, dan is verwijderen via de Dagverloopgrafiek veruit
het eenvoudigst. U ziet dan immers in de Dagverloop grafiek de foutieve tikken, en kunt ze
dan met een simpele handeling verwijderen.
· Als de foutieve koerstikken op eenvoudige wijze te herkennen zijn, bijv. op datum+tijd,
hoogte van de koers of koersbron, dan is het programma Verwijderen koerstikken het meest
geschikt voor deze functie.
· Alleen als beide bovenstaande methodes niet toepasbaar zijn kunt u overwegen om de
foutieve tikken volgens de hier beschreven handmatige methode te verwijderen.
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Foutieve tikken kunnen op twee plaatsen staan...
· Als het recente tikken zijn (van vandaag of gisteren), dan zitten deze tikken waarschijnlijk in het
Huidige tikbestand. Dit bestand wordt gebruikt om nieuw binnengekomen tikken tijdelijk in op te
slaan. Bij de dagverwerking worden de tikken dan uit het Huidige tikbestand overgeheveld naar
de tikbestanden van de individuele fondsen.
· Als de tikken al ouder zijn (eergisteren of eerder), dan zitten ze vrijwel zeker al in het tikbestand
van het betreffende fonds. tenminste... als u regelmatig een dagverwerking draait. Zolang er
geen dagverwerking is gedraaid staan de tikken nog in het Huidige tikbestand.
· Onder bepaalde omstandigheden kan het ook voorkomen dat een tik zowel in het tikbestand
van het fonds als in het Huidige tikbestand staat
Hoe verwijdert of corrigeert u dergelijke foutieve tikken...
· kies Vesticsknop >> Extra >> Koerstikkenbeheer
· druk op Instellingen
· selecteer het tabje Wijzigingen

· plaats een vinkje bij de eerste regel en eventueel ook de andere twee
· selecteer het tabje Fonds

· klik op de 2de regel zodat deze geselecteerd wordt
Laden juiste tikbestand
Nu moet u het juiste tikbestand selecteren.
Mogelijkheid 1: Voor het Huidige tikbestand hoeft u verder niets te doen, want dat is standaard
al geselecteerd.
Omdat dit bestand echter vaak erg groot is, is het aan te bevelen om in te stellen dat u alleen
maar tikken wilt zien van het fonds waarin de foutieve tik zit. Dat gaat als volgt...
· druk op de knop met de 3 puntjes
· er komt nu een dialoog waar u het gewenste fonds kunt selecteren
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· door de eerste paar leters van de naam in te geven in het Zoek-vakje wordt de lijst op de
ingegeven plek gepositioneerd
· selecteer nu uit de lijst het gewenste fonds door er op te klikken (toch klikken ook als deze al
blauw is!!!)
· druk op OK
Mogelijkheid 2: de foutieve koerstikken dateren van vóór de laatste dagverwerking en zitten dus
al in het tikbestand van het fonds zelf.

· druk op de knop met de 3 puntjes achter de bestandsnaam
· nu komt de dialoog voor het Openen van een bestand

· open de map van de betreffende beurs (Euronext, Frankfurt, New York)
· vervolgens de map van het betreffende fondstype (Share, Index, enz.)
· selecteer vervolgens het bestand van het gezochte fonds en druk op Open
De tikbestanden van individuele fondsen zijn meestal erg groot. Het is moeizaam om een
dergelijk bestand vanaf het begin door te bladeren, vooral omdat de foutieve tikken meestal vrij
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achteraan in het bestand zitten. Daarom is het beter om een datum+tijd in te stellen waarbinnen
we de tikken willen kunnen zien...
druk op de knop Instellingen zodat de tabjes zichtbaar worden
druk op het tabje Datum

· klik de tweede regel aan zodat deze geselecteerd wordt
· vul een begindatum+tijd en einddatum+tijd in
Wijzigen van de tikken
· druk nu op Laden om de koersen te laden
· selecteer de foutieve regel (deze wordt dan blauw)
· druk op de knop Verwijderen
· herhaal dat voor alle foutieve tikken
· druk op de knop Opslaan om het gewijzigde koersbestand op te slaan
Wijzigingen effectueren in de grafiek
Na bovenstaande handelingen zijn de foutieve koerstikken verwijderd uit het koersbestand. De
grafiek is echter nog steeds fout, omdat de grafiek nu eenmaal eenmalig de koersen heeft
ingeladen en niets merkt van de wijzigingen achteraf in het koersbestand.
Het helpt ook niet om de grafiek opnieuw te laten tekenen (via Verversen of F5), want dan wordt
de grafiek welliswaar opnieuw getekend, maar de koersen worden niet opnieuw geladen.
De eenvoudigste manier om de grafiek correct weer te geven is om het tabblad te verversen.
daardoor wordt het grafiekprogramma gestop t en weer gestart, en nu worden de koersen wel
opnieuw geladen.
Let op: In het huidige tikbestand liggen de koerstikken op volgorde van binnenkomst. Als u een
foutieve koerstik heeft om 9:15 dan kan het eventueel zijn dat deze tik pas om 11:20 is
binnengekomen. Deze foutieve tik zit dan tussen de tikken van 11:20 maar heeft zelf een
tijdsaanduiding van 9:15. Dus als u de foutieve tik niet om 9:15 vindt, zoek dan verderop in het
bestand en let dan vooral op de tijd. U kunt ook een tijdperiode instellen, waardoor u alleen tikken
ziet tussen bijv. 9:10 en 9:20. Op die manier weet u zeker dat u de foutieve tik vindt.
Let op: In de grafiek worden alle tikken die buiten de beurstijd zijn, getoond op de slotkoers. Dus
als er een foutieve tik zit in de grafiek van KLM, en de tijd in de grafiek is 17:30 (slottijd van de
beurs), dan kan het zijn dat deze tik om 17:35 of nog later is binnengekomen. Alle tikken tussen
17:30 (slot van de beurs) en 9:00 (opening beurs volgende dag) worden beschouwd als
nagekomen tikken van de vorige beursdag en worden dus weergegeven in de slot van de vorige
beursdag.

3.22

Koersen handmatig ingeven
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Tikbestanden comprimeren
Dit programma kan gebruikt worden om de hoeveel historische tikdata van een of meerdere
fondsen te verminderen.
Waarschuwing: het comprimeren van tikdata is in de zin van Indikken, waarbij de koersdata
bijvoorbeeld ingedikt wordt tot kwartierdata. Na het indikken is de gedetailleerde tikdata van
de tussenliggende tijd (bijv. minutendata) niet meer beschikbaar. De ruimtebesparing wordt
dus verkregen door slechts een deel van de koersdata te bewaren en de rest weg te gooien.
Er is geen mogelijkheid om eenmaal ingedikte data weer tevoorschijn te halen. Bezint voor
ge begint!
Als tikbestanden ingedikt worden, dan worden deze kleiner doordat een deel van de tikdata wordt
verwijderd. Bij indikken naar bijv. kwartierdata zullen er na afloop maximaal 4 tikken per kwartier
overblijven, zijnde de eerste (opening), hoogste, laagste en laatste (close) tik van elk kwartier. Via
een aparte instelling kunt u zelfs aangeven dat u slechts 1 tik per kwartier wilt bewaren, namelijk
alleen de laatste (close).
Het is belangrijk om regelmatig een backup te maken van de hele Vestics-map door deze te
zippen en dat zipbestand op een veilige plaats op te bergen. Welnu, het is verstandig om altijd
zo'n backup te maken voordat u de tikbestanden gaat comprimeren, zodat u altijd weer terug kunt
als u achteraf spijt krijgt van het feit dat u de koersdata heeft ingedikt.
Dit programma manipuleert uitsuitend de intradag koersbestanden. Alle daghistorie wordt niet
beïnvloed door dit programma.

3.23.1 Overzicht toepassingen
De functie Comprimeren Tikdata kan op verschillende manieren gebruikt worden...
Indikken als alternatief voor weggooien tikdata
Bij de instellingen voor het Opschonen (Vesticsknop >> Instellingen >> Algemeen >>
Onderhoud) kunt u aangeven hoelang u de intradag koerstikken van alle fondsen wilt bewaren.
Meestal staat deze bewaartermijn op Onbeperkt, maar als u hier bijv. 365 dagen van maakt, dan
worden bij het Opschonen alle oudere koersen rigoreus weggegooid.
Het programma Tikbestanden comprimeren bied een alternatief, namelijk alle data ouder dan
een bepaalde tijd in te dikken tot bijv. kwartierdata. Op die manier kunt u altijd een backtest doen
op basis van kwartierdata zonder dat u de individuele tikken bewaart
Selectief indikken of verwijderen per fonds
De instellingen bij het normale Opschonen hebben altijd betrekking op alle fondsen. In de
praktijk komt het vaak voor dat u de gegevens van enkele 'lievelingsfondsen' langer wilt bewaren
dan van alle andere fondsen.
Het kan ook zijn dat enkele fondsen enorm veel tikken ontvangen, waardoor
Met het programma Tikbestanden comprimeren is het mogelijk om individuele fondsen in te
dikken of net uit tesluiten van het indikken. Tevens is het mogelijk om koerstikken van individuele
fondsen te verwijderen.

3.23.2 Starten en stoppen
U kunt het programma oproepen via de menukeuze Vesticsknop >> Data >> Tikbestanden
comprimeren.
Als de menukeuze grijs is gemaakt, dan betekent dit dat u het programma nu niet kunt starten,
bijv. omdat u niet op een tabblad bent waar diot soort programma's gestart kunnen worden. Door
van tabblad te wisselen wordt de menukeuze wel geactiveert.
Het is ook mogelijk om deze functie buiten Vestics om te starten, bijv. via de Windows Verkenner
of via de Windows Startknop >> Uitvoeren. U moet dan naar de map \vestics\programs gaan
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en daar het programma vcCompressData starten.

3.23.3 Overzicht instellingen
Als u het programma Tikbestanden comprimeren start, dan krijgt u het volgende
instellingenscherm te zien...

Alle instellingen staan bij het opstarten ingevuld zoals u ze de laatste keer heeft achtergelaten.
Dus als u het programma steeds weer op dezelfde manier gebruikt, dan hoeft u in principe nooit
meer iets in te stellen.
We zullen de verschillende instellingen nu een voor een de revue laten passeren.
De rubriek Aktie bevat de belangrijkste instelling van allen...
· door Tikken indikken aan te klikken zorgt u er voor dat de koershistorie ouder dan het
aangegeven aantal dagen wordt ingedikt. De koershistorie blijft dan wel aanwezig, maar in
plaats van alle individuele tikken te bewaren wordt de data ingedikt tot bijv. 1 tik per kwartier.
· door Tikken verwijderen aan te klikken geeft u aan dat alle koerstikken ouder dan het
aangegeven aantal dagen verwijderd moeten worden. Er blijft dan geen enkele intradaghistorie
meer beschikbaar van voor die tijd.
Als u voor de aktie Tikken indikken heeft gekozen, dan moet u in de rubriek Interval aangeven
tot welke interval de data wordt ingedikt. Geeft u bijv. als interval 15 minuten aan, dan is het
daarna niet meer mogelijk om Intradag grafieken te maken van een kortere interval. Het is alleen
nog maar mogelijk om intradaggrafieken te maken van de aangegeven Interval of veelvouden
daarvan. Dus bij een Interval van 15 minuten kunt u daarna geen 5 minuten of 20 minuten
grafieken meer maken, maar wel 15 of 30 minuten grafieken.
In de rubriek Indikken tot kunt u kiezen of u de koersen wilt indikken tot 1 tik per interval (alleen
de slotkoers) of dat u 4 tikken per interval wilt bewaren in de vorm van Opne, Hoog, Laag en Slot.
In de rubriek Alleen tikken ouder dan N dagen geeft u aan op welke tikken de Aktie betrekking
heeft. Alle koerstikken die jonger zijn dan het aantal dagen blijven onaangetast door deze aktie.
Let op: het betreft hier kalenderdagen en niet werkdagen!
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Vervolgens moet u aangeven op welke fondsen u de Aktie wenst uit te voeren...
· Door te kiezen voor Een fonds kunt u heel gericht de intradag koersen van een enkel fonds
indikken.
· Door te kiezen voor Fondslijst kunt u een aantal fondsen in een keer selecteren. U kiest dan
uit de lijst van alle beschikbare fondslijsten de gewenste fondslijst. Ook is er een knop
waarmee u de Fondsverkenner kunt oproepen om een nieuwe fondslijst aan te maken. U
maakt dan een lijst (bijv. Indiklijst genaamd) die de fondsen bevat waarop u de Aktie wenst uit
te voeren.
· Door te kiezen voor Alle fondsen wordt de Aktie op alle fondsen uitgevoerd
· Door te kiezen voor Alle behalve in lijst krijgt u de gelegenheid om een fondslijst te selecteren.
Vervolgens wordt de Aktie uitgevoerd op alle fondsen behalve de fondsen die genoemd worden
in de fondslijst.
Nadat alle instellingen correct zijn drukt u op de knop Start om het indikken te starten.

3.23.4 Enkele praktijkvoorbeelden
U kunt de functie Tikbestanden comprimeren op tal van manieren gebruiken. In dit overzicht
zullen we proberen een aantal praktijkvoorbeelden te bespreken.
Koerstikken niet langer dan 30 dagen (20 beursdagen) bewaren
Als dat uw toepassing is, dan kunt u dat ook eebvoudig realiseren via de functie Opschonen. U
stelt dan eenmalig via Vesticsknop >> Instellingen >> Algemeen >> Onderhoud in hoe lang u
de koerstikken per fonds wilt bewaren, en vervolgens kiest u regelmatig Vesticsknop >>
Onderhoud >> Opschonen. Dat werkt sneller dan via het programma Tikbestanden
comprimeren omdat er verder geen instellingen vereist zijn.
Koerstikken ouder dan 30 dagen bij alle fondsen indikken tot kwartierkoersen
· kies Vesticsknop >> Data >> Tikbestanden comprimeren
· kies bij Aktie de instelling Tikken indikken
· kies bij Interval voor 15 Min.
· kies bij Indikken tot naar keuze voor OHLC of C
· vul in Alleen tikken ouder dan 30 dagen
· kies voor Alle fondsen
· druk op de knop Start om het indikken te starten
· druk op de knop Klaar als deze verschijnt.
Koerstikken ouder dan 30 dagen bij sommige fondsen indikken tot kwartierkoersen
· kies Vesticsknop >> Data >> Tikbestanden comprimeren
· kies bij Aktie de instelling Tikken indikken
· kies bij Interval voor 15 Min.
· kies bij Indikken tot naar keuze voor OHLC of C
· vul in Alleen tikken ouder dan 30 dagen
· kies voor Fondslijst
· selecteer de gewenste lijst van fondsen of druk op de knop met de 3 puntjes om een fondslijst
te maken met de in te dikken fondsen
· druk op de knop Start om het indikken te starten
· druk op de knop Klaar als deze verschijnt.
Trapsgewijs indikken (na 30 dagen kwartier, na 1 jaar 1 uur interval)
· kies Vesticsknop >> Data >> Tikbestanden comprimeren
· kies bij Aktie de instelling Tikken indikken
· kies bij Interval voor 15 Min.
· kies bij Indikken tot naar keuze voor OHLC of C
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vul in Alleen tikken ouder dan 30 dagen
kies voor Alle fondsen
druk op de knop Start om het indikken te starten
druk op de knop Klaar als deze verschijnt.
kies opnieuw Vesticsknop >> Data >> Tikbestanden comprimeren
kies bij Aktie de instelling Tikken indikken
kies bij Interval voor 60 Min.
kies bij Indikken tot naar keuze voor OHLC of C
vul in Alleen tikken ouder dan 365 dagen
kies voor Alle fondsen
druk op de knop Start om het indikken te starten
druk op de knop Klaar als deze verschijnt.

Koersen van een groepje fondsen uitsluiten van indikken
· kies Vesticsknop >> Data >> Tikbestanden comprimeren
· kies bij Aktie de instelling Tikken indikken
· kies bij Interval voor 15 Min.
· kies bij Indikken tot naar keuze voor OHLC of C
· vul in Alleen tikken ouder dan 30 dagen
· kies voor Alle behalve in lijst
· selecteer de gewenste lijst van fondsen of druk op de knop met de 3 puntjes om een fondslijst
te maken met de niet in te dikken fondsen
· druk op de knop Start om het indikken te starten
· druk op de knop Klaar als deze verschijnt.
Koersen na 1 jaar weggooien, behalve kleine groep geselecteerde fondsen
· kies Vesticsknop >> Data >> Tikbestanden comprimeren
· kies bij Aktie de instelling Tikken verwijderen
· vul in Alleen tikken ouder dan 365 dagen
· kies voor Alle behalve in lijst
· selecteer de gewenste lijst van fondsen of druk op de knop met de 3 puntjes om een fondslijst
te maken met de niet in te dikken fondsen
· druk op de knop Start om het indikken te starten
· druk op de knop Klaar als deze verschijnt.

3.24

Koerstikken verwijderen
Het komt af en toe voor dat er foutieve koerstikken ingelezen worden, waardoor de grafieken
vervormd worden en signalen van handelssystemen onbetrouwbaar worden.
Het is mogelijk om deze koerstikken via Koerstikkenbeheer te verwijderen.
Als het echter om een groot aantal tikken gaat, dan is het programma vcRemoveTicks misschien
een beter alternatief.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op het hulpprogramma voor het verwijderen van
koerstikken en hoe u als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken,
rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in logische volgorde doorbladeren.

3.24.1 Starten van het programma
Het hulpprogramma voor het verwijderen van Koerstikken wordt gestart via de menukeuze
Vesticsknop >> Data >> Koerstikken verwijderen.
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3.24.2 Het instellingenscherm
Als het programma Koerstikken verwijderen gestart wordt, verschijnt onderstaand
instellingenscherm...

Met behulp van de eerste 3 regels in het scherm kunt u aangeven op grond van welk criterium de
koerstikken verwijderd moeten worden...
· Door de regel Verwijderen tussen aan te vinken, en een begin- en einddatum plus tijd in te
vullen, zullen alle koerstikken geselecteerd worden met een tijd die tussen de beide
grenswaarden ligt.
· Door de regel Alleen tikken verwijderen van datafeed met broncode aan te vinken, en de
betreffende broncode in te vullen, kunt u alle koerstikken verwijderen die van de betreffende
datafeed zijn binnengekomen.
· Door de regel Alleen tikken verwijderen met koers tussen aan te vinken, en de onderste en
bovenste koerswaarde in te vullen, kunt u alle koerstikken verwijderen met een koers die
tussen de beide grenswaarden ligt.
Indien meerdere regels zijn aanvinkt, dan worden alleen koerstikken verwijderd die aan alle drie
de voorwaarden voldoen.
Vervolgens kan aangeven worden van welk(e) fonds(en) de tikken geselecteerd moeten worden.
Daarbij zijn 3 keuzes mogelijk...
· via de rubriek Eén fonds is het mogelijk om uit de lijst één specifiek fonds te selecteren.
· via de rubriek Fondslijst is het mogelijk om een fondslijst te selecteren.
· via de rubriek Alle fondsen is het mogelijk om alle fondsen te selecteren (deze optie is nog niet
beschikbaar)
Vervolgens moet aangegeven worden welke bestanden doorocht moeten worden...
· als de rubriek Huidig tikbestand doorzoeken is aangevinkt, wordt ook het huidige tikbestand
doorzocht
· als de rubriek Intradagbestand van het fonds doorzoeken is aangevinkt, wordt ook het
historische tikbestand van het fonds (of de fondsen) doorzocht.
N.B. als geen van beide is aangevinkt, dan heeft het programma geen nut omdat er dan niets
gedaan wordt. Het is dus nodig dat één van beide opties, of allebei, geactiveerd worden.
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Als laatste is het mogelijk om enkele speciale functies te activeren...
· door de rubriek Verwijderde tikken weer activeren aan te vinken, worden de geselecteerde
tikken niet verwijderd, maar wordt een eventuele verwijderingsindicatie juist ongedaan
gemaakt. Op die manier kunnen dus eerder verwijderde tikken weer actief gemaakt worden.
· door de rubriek Geselecteerde tikken exporteren naar bestand aan te vinken, is het mogelijk
om de geselecteerde tikken niet te verwijderen, maar weg te schrijven naar een nieuw
tikbestand (bijv. om op een andere Vestics installatie te importeren. (zie verder toelichting)
Indien één van deze beide functies is aangevinkt, krijgt het programma Koerstikken verwijderen
een andere functie waardoor de programmanaam niet meer van toepassing is.
Nadat alle opties zijn ingesteld kan het programma geactiveert worden door op de knop Start te
drukken. In de rubriek Verwijderd is na afloop het aantal verwijderde tikken af te lezen.

3.24.3 Enkele voorbeeld toepassingen
Het programma Koerstikken verwijderen kan op een aantal manieren toegepast worden. We
zullen enkele voorbeelden noemen.
Voorbeeld:

3.25

Logboek bekijken
Alle Vestics programma's en componenten schrijven hun foutboodschappen weg naar het Vestics
logboek.
Met behulp van het programma vcLogFileViewer kunt u het logboek bekijken om te zien of er
nog fouten zijn opgetreden.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we deze functie verder toelichten. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.

3.25.1 Starten en stoppen
U kunt het logboek bekijken door middel van de menukeuze Vesticsknop >> Onderhoud >>
Logboek.
Mocht Vestics niet willen starten, dan kunt u het logboek als volgt bekijken...
· druk op de startknop van Windows
· kies Uitvoeren
· druk op de knop Bladeren
· ga naar de map \vestics\programs (meestal op lokaal station C:)
· selecteer het programma vcLogfileViewer.exe
· druk op de knop Openen
· nu bent u terug in het venstertje van Uitvoeren
· druk op OK om het programma te starten
Om het programma te stoppen drukt u op de sluitknop rechtsboven in het scherm (de knop met
het kruisje).
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3.25.2 Het scherm
Als u het logboek bekijkt, ziet u onderstaand scherm...

De hier opgeslagen foutboodschappen zijn niet echt voor u als eindgebruiker van het programma
bedoeld. Meestal betreft het fouten waar u geen invloed op heeft en die u ook niet zo maar kunt
verhelpen. Dat is ook de reden waarom deze boodschappen niet vertaald worden naar het
Nederlands, maar voor de meeste fouten gewoon de oorspronkelijke Engelse teksten gebruikt
worden.
Elke regel bevat de omschrijving van 'n fout, waarbij de volgende gegevens worden opgesomd...
In de rubriek Tijd vindt u het tijdstip dat de fout is opgetreden
In de rubriek Ernst wordt aangegeven of het een waarschuwing of een echte fout betreft
In de rubriek Fout staat een code die de aard van de fout omschrijft
In de rubriek Programma staat de naam van het betreffende programma
In de rubriek Component staat de naam van de Vestics component
In de rubriek Routine staat de naam van de routine die de fout heeft geconstateerd
In de rubriek Tekst staan alle details over de foutsituatie.
Door op een bepaalde regel te klikken met de muis, zal die regel geselecteerd worden en wordt
de rubriek Tekst weergegeven in het aparte venster onder aan het scherm.

3.25.3 Het filteren van regels
Via de verschillende filters is het mogelijk om uit de totale hoeveelheid regels in het logboek, een
bepaalde selectie te maken.

Via het tabblad DatumTijd kunt u aangeven dat u alleen geïnteresseerd bent in alle fouten die
opgetreden zijn gedurende een bepaalde periode.
Via het tabblad Fout kunt aangeven dat u alleen maar bepaalde type foutregels wenst te zien.
Via het tabblad Component kunt u aangeven dat alleen de fouten van een bepaald programma,
of een bepaalde component of een bepaalde routine getoond moeten worden.
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PC-klok gelijkzetten
De functie PC-klok gelijk zetten wordt uitgevoerd door een klein hulpprogrammaatje dat via een
internetverbinding de actuele tijd opvraagt bij een atoomklok-server.
Vervolgens wordt de klok van uw PC gelijk gezet en wordt een boodschap op het scherm gezet
om aan te geven hoeveel seconden de klok vooruit of achteruit is gezet.
Die mededeling ziet er als volgt uit...

of zo...

In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we deze functie verder toelichten. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.

3.26.1 Starten en stoppen
Het programma voor het gelijk zetten van de PC-klok kan op verschillende manieren gestart
worden...
Automatisch
U kunt het programma automatisch laten starten, steeds als Vestics koersen en updates gaat
ophalen van de centrale Vestico server. Op dat moment is er immers toch een verbinding naar
het Internet en het ophalen van de tijd kost slechts enkele seconden extra verbindingstijd.
U geeft aan dat de klok automatisch gelijk gezet moet worden door middel van een instelling op
het Wijzigingen tabblad van het Instellingen programma.
Handmatig
Via de menukeuze Vesticsknop >> Onderhoud >> Klok gelijkzetten kan de klok op elk
moment gelijkgezet worden.
Via de Taakplanner
Het is ook mogelijk om met behulp van de Taakplanner regelmatig de klok te laten gelijkzetten.
Het programma om de klok gelijk tezetten stopt automatisch zodra de klok is aangepast.

3.26.2 Instellingen voor proxyserver of firewall
Het programma voor het gelijkzetten van de PC-klok via het Internet maakt gebruik van een
speciaal communicatieprotocol, UDP genaamd, dat door sommige proxy servers en firewalls niet
zondermeer doorgelaten wordt.
De oplossing is om bij uw proxy server of firewall in te stellen dat poort 37 gebruikt mag worden
door het programma vcTimeSync.exe.
De manier waarop dit ingesteld moet worden is uiteraard afhankelijk van de door u gebruikte
software. We zullen hier beschrijven hoe deze instelling gemaakt kan worden bij het Nederlandse
product WinProxy...
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Stap 1: Start WinProxy als deze nog niet loopt.
Dat kan o.a. via Windows Startknop >> Programma's >> WinProxy >> Winproxy 1.5
Stap 2: Start WinProxy administration
Dat gaat via Windows Startknop >> Programma's >> WinProxy >> Winproxy Administration

Stap 3: Ga naar de functie 'Mapped Links'
Dat gaat via de menukeuze Configuration >> Network >> Mapped links
Er verschijnt dan onderstaand invulscherm...

Stap 4: Configureer poort 37 voor het UDP protocol.
Het is de bedoeling dat de velden onder in het scherm als volgt worden ingevuld...
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Stap 5: Door op de knop Add te drukken worden de ingebrachte gegevens opgenomen in de
lijst...

Stap 6: klik op de knop Save om de instelling op te slaan
Stap 7: klik op de menukeuze Restart om WinProxy te laten herstarten met de nieuwe instelling.
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Het kan zijn dat WinProxy op daarbij crashed (bij onze tests was dat het geval), maar als
WinProxy dan alsnog gewoon opnieuw gestart wordt zijn de instellingen wel geactiveerd en zou
Vestics de klok gelijk moeten kunnen zetten.
Stap 8: Kies Vesticsknop >> Beheer >> Klok goedzetten om te testen of het werkt.
Aldus geconfigureerd zal het Vestics programma vcTimeSync gebruik mogen maken van de
betreffende poort en kan de klok dus via het internet gelijkgezet worden.

3.27

De Taakplanner
Met behulp van de Taakplanner kunt u bepaalde Vestics taken op een vooraf ingesteld tijdstip
automatisch laten starten.

3.27.1 Starten en stoppen
De Taakplanner is een Dienst-programma dat normaliter eenmalig geactiveerd wordt en
vervolgens altijd draait als Vestics draait.
U kunt het programma activeren via Vesticsknop >> Onderhoud >> Diensten.

Door een vinkje te plaatsen bij regel VCSCHEDULER wordt de Taakplanner gestart.
Door het vinkje weg te halen wordt de Taakplanner weer gestopt.
Als de Taakplanner actief is, dan vindt u het statusvenster van de Taakplanner op het
Statustabblad.
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3.27.2 Het Statusvenster
Het statusvenster van de Taakplanner ziet er als volgt uit...

In de kolom Taak staat de naam van de betreffende taak.
In de kolom Tijd staat aangegeven om hoe laat de betreffende taak wordt geactiveerd.
In de kolom Programma staat aangegeven welk programma gestart moet worden.
In de kolom Argumenten kunt u de argumenten opgeven voor het betreffende programma.
In de statusbalk van het statusvenster staat aangegeven om welke tijd de volgende taak gestart
zal worden.

3.27.3 Instellen nieuwe taak
Via de menukeuze Bestand >> Nieuwe Taak of via de knop met het plus-teken kunt u een
nieuwe taak toevoegen aan de lijst van uit te voeren taken.
U ziet dan onderstaande dialoog...
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In de rubriek Naam kunt u zelf een naam opgeven voor de betreffende taak.
Door op de knop achter de rubriek Naam te klikken ziet u een lijstje van 'standaard' taken die al
bekend zijn...
· Dagverwerking
· Vestics herstarten
· PC klok goedzetten
· Koersen ophalen
· Opschonen Vestics
· Helpbestanden bijwerken
Door een dergelijke voorgeprogrammeerde taak te selecteren hoeft u alleen nog maar de
gewenste tijd in te stellen en op OK te drukken
In de rubriek Programma geeft u aan welk programma gestart moet worden.
Via de knop achter de rubriek Programma kunt u bladeren naar het gewenste programma.
Indien het programma bepaalde argumenten verwacht, kunt u deze opgeven in de rubriek
Argument.
In de rubriek Tijd kunt u aangeven wanneer en hoe laat het programma gestart moet worden...
· in de rubriek Wanneer kiest u uit de lijst van instellingen, zoals Elke dag, Elke werkdag, enz.
· In de rubriek Starttijd kunt u de starttijd instellen.
Als u een taak meerdere keren per dag wilt starten, dan heeft u de keuze om óf meerdere taken
te definiëren, óf om één repeterende taak in te brengen. Bij een repeterende taak gebruikt u de
rubrieken...
· in de rubriek Herhaal elke geeft u aan met welke interval het programma herhaalt moet worden
· in de rubriek Eindtijd geeft u aan tot hoe laat het repeteren moet gebeuren
Via de rubriek Stop na kunt u een programma geforceerd stoppen na een bepaalde interval.
Let op:
De interval die u opgeeft in de rubrieken Herhaal elke en Stop na, worden opgegeven als een
tijd, bestaande uit uren, minuten en seconden. Dus een interval van 20 minuten wordt
opgegeven als 00:20:00, een interval van 1 uur wordt opgegeven als 1:00:00 en een interval
van 30 seconden wordt opgegeven als 0:00:30.
Als uw PC-klok ingesteld staat voor AM/PM notatie, dan wordt de interval helaas nogal bizar
weergegeven. U ziet dan namelijk 12:20:00 AM , 1:00:00 AM of 12:00:30 AM in bovenstaande
voorbeeldgevallen.
Door middel van de rubriek Actief kunt u aangeven of de ingegeven taak meteen actief wordt.
Een actieve taak zal automatisch gestart worden op de opgegeven tijd. Een niet actieve taak zal
niet gestart worden. Deze functie is dus met name bedoelt om een taak tijdelijk inactief te maken
zonder deze echt uit de taakplanner te moeten verwijderen.

3.27.4 Wijzigen bestaande taak
U kunt de instellingen van een bestaande taak wijzigen door middel van de menukeuze Bestand
>> Taak Bewerken of door de knop met het grijze vlakje. U moet dan wel eerst de te wijzigen
taak via een muisklik selecteren in het statusvenster.
Het wijzigen van een bestaande taak is verder identiek aan het inbrengen van een nieuwe taak.

3.27.5 Verwijderen bestaande taak
U kunt een bestaande taak tijdelijk of permanent verwijderen uit de lijst van taken.
Om een taak tijdelijk te verwijderen gebruikt u de functie Wijzigen bestaande taak en klikt u het
vinkje weg bij de rubriek actief op het statusscherm.
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Om een taak permanent te verwijderen selecteerd u de te verwijderen taak eerst met behulp van
een muisklik. Vervolgens kunt u deze taak verwijderen door middel van de menukeuze Bestand
>> Taak Verwijderen of door middel van de knop met het min-teken. Er komt dan eerst nog de
vraag of u het zeker weet en als u op Ja klikt wordt de betreffende taak uit de takentabel
verwijderd.

3.27.6 Enkele handige commando's
De volgende commando's kunnen handig zijn...
Vestics stoppen op een bepaalde tijd
Naam: Vestics stoppen
Programma: vcRestart.exe
Argumenten: /STOPALL
Koersen ophalen van teletekst website
Als u geen vaste Internet verbinding heeft maar op bepaalde tijd(en) een snapshot wilt ophalen
van de koersen dan kunt u het inleesprogramma voor Teletekst starten met een speciale optie
waardoor de Internetverbinding opgebouwd wordt, alle Teletekstpagina's ingelezen worden en
vervolgens automatisch weer de Internetverbinding gesloten wordt. Op die manier zou u bijv. om
10:00, 13:00 en 16:00 uur de koersen van alle aandelen even kunnen ophalen.
Naam: Snapshot intradag koersen
Programma: vcTickTXT.exe
Argumenten: /ONCE
Tijd: elke werkdag, Starttijd=10:00:00, Herhaal elke=3:00:00, Eindtijd=16:01:00
Nieuws ophalen van internet
Als u geen vaste Internet verbinding heeft maar op bepaalde tijd(en) een snapshot wilt ophalen
van de nieuwsberichten dan kunt u het inleesprogramma voor Nieuws starten met een speciale
optie waardoor de Internetverbinding opgebouwd wordt, alle nieuwsberichten ingelezen worden
en vervolgens automatisch weer de Internetverbinding gesloten wordt.
Naam: Snapshot Nieuws
Programma: vcNewsHTML.exe
Argumenten: /ONCE
Klok regelmatig goedzetten
Indien uw PC-klok erg onregelmatig loopt, of snel vóór of achter gaat lopen, dan zou u kunnen
overwegen om met behulp van de Vestics taakplanner de klok bijv. elke 30 minuten goed te
zetten, zodat de afwijking nooit erg kan oplopen.
Naam: Klok goedzetten
Programma: vcTimeSync.exe
Argumenten: geen
Tijd: elke werkdag, Starttijd=6:00:00, Herhaal elke=0:30:00, Eindtijd=22:01:00

3.28

Taakbeheer
Het Taaktabel programma geeft een overzicht van alle actieve taken in Vestics en is in eerste
instantie bedoeld voor foutopsporing en analyse door medewerkers van de Vestico Helpdesk.
De Taaktabel moet niet verward worden met de Taakplanner, waarme het mogelijk is om het
starten van allerlei Vestics taken op tijd te plannen. Waar de Taaktabel laat zien welke taken
momenteel lopen, laat de Taakplanner zien welke taken op welk tijdstip gestart zullen worden.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we de Taaktabel bespreken. Door steeds op de menukeuze
Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in logische volgorde
doorbladeren.
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3.28.1 Starten en Stoppen
Het Taakbeheer kan gestart worden via de Vesticsknop >> Onderhoud >> Taakbeheer.
Het programma kan gestopt worden via de sluitknop rechtsboven in het venster.

3.28.2 Overzicht Taaktabel
Als het Taakbeheer programma gestart wordt, krijgt u een overzicht van alle taken (processen)
die momenteel door de Vestics Desktop gestart zijn...

In het overzicht is de inhoud van de Vestics Taaktabel weergegeven, waarbij er voor elke taak
(elk Venster) een regel is gebruikt. Per taak zijn de volgende gegevens zichtbaar...
· # (Taaknr.) is een unieke identificatie die binnen Vestics gebruikt wordt
· Status geeft aan wat de huidige status van de betreffende taak. Normaal is dat Active, maar
als een taak net aan het opstarten of stoppen is kunnen daar ook andere waarden staan. Indien
de status op defect staat, dan is er iets mis met de betreffende taak. In het Vestics Logboek is
meestal wel een foutboodschap te vinden die uitsluitsel geeft over de oorzaak.
· Opdracht is de commandoregel die gebruikt werd om de taak te starten
· Tabblad geeft aan op welk tabblad het venster van de taak staat
· Volgnr. is het volgnummer van dat venster binnen het tabblad
· Teller is voor intern gebruik
· Lokatie geeft aan op welke plaats op het tabblad het venster staat
· Tijd is voor intern gebruik
· ProcHandle is voor intern gebruik
· ProcId is voor intern gebruik
· WinHand is voor intern gebruik
Met behulp van de knop Stop kan een taak gestopt worden. Deze actie komt overeen met het
sluiten van het venster van de betreffende taak. De taak wordt dus permanent verwijderd uit het
betreffende tabblad.
Met behulp van de knop Afbreken kan een taak geforceerd afgebroken worden. Deze functie is
bedoeld voor taken die niet willen reageren op de Stop-knop
Met behulp van de knop Verversen kan het overzicht ververst worden.
Met de knop Afsluiten kunt u het overzicht van de Taaktabel afsluiten.

3.28.3 Relatie met Windows Taakbeheer
Via de toetscombinatie Ctrl-Alt-Delete kunt u het Windows Taakbeheer activeren.
In Windows Taakbeheer ziet u op het tabje Processen een lijst van alle processen die op dit
moment actief zijn. Daar staan dus ook de processen van Vestics bij.
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Alle Vestics processen hebben een naam die begint met de beginletters VC, dus vcAlert, vcChart,
enz.
Via de menukeuze Beeld >> Kolommen instellen kunt u aangeven welke kolommen u in
Windows Taakbeheer wilt zien. Eén van de keuzes is de kolom PID (Process identifier), hetgeen
een uniek identificatienummer is voor het betreffende proces. Door de kolom PID te activeren
wordt deze kolom toegevoegd aan het overzicht van de processen.
De kolom PID in het Windows Taakbeheer komt overeen met de kolom ProcId in Vestics
Taakbeheer.
Wat heeft u aan die informatie?
In Windows Taakbeheer is bijv. te zien hoeveel geheugen en hoeveel CPU-tijd een bepaald
proces gebruikt. Stel dat uw computer erg traag is, en via Windows Taakbeheer ziet u dat er
één proces is dat de hele tijd 99% van de CPU gebruikt. Als het dan om het proces vcChart
gaat, dan weet u eigenlijk nog niet welke grafiek het probleem veroorzaakt. Immers... er zijn
misschien wel 10 vcCharts actief, elk corresponderend met één van de grafieken in Vestics.
Door echter de PID op te zoeken, kunt u in Vestics Taakbeheer de overeenkomstige ProcId
opzoeken en daardoor kunt u zien welke grafiek het is en op welk tabblad de grafiek draait.

3.29

Ophalen wijzigingen van Vestico server
Bij het ophalen van wijzigingen vanaf de Vestico server worden de volgende acties uitgevoerd...
· Er wordt gekeken of er nieuwe koersbestanden zijn, die nog niet eerder zijn opgehaald
· Er wordt gekeken of er wijzigingen zijn voor de tabellen van Vestics
· Er wordt gekeken of er nieuwere versies van de Vestics programma's zijn
· Er wordt gekeken of er bijgewerkte Helpbestanden zijn (alleen bij vaste Internetverbinding)
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we deze functies verder toelichten. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.

3.29.1 Starten en stoppen
De functie Ophalen wijzigingen kan op verschillende manieren worden gestart...
Automatisch bij opstarten Vestics
Als Vestics gestart wordt en het is na 18:00 terwijl er nog geen wijzigingen zijn opgehaald, dan zal
automatisch het ophaalprogramma gestart worden. Dat is ook het geval indien het voor 18:00 uur
is, maar de wijzigingen van gisteren zijn nog niet opgehaald.
Het opstarten van Vestics wordt dan nog even uitgesteld en er wordt eerst verbinding gemaakt
met de server. Eventuele wijzigingen worden opgehaald en verwerkt, en pas daarna wordt
Vestics gestart.
Handmatig
Via de menukeuze Vesticsknop >> Data >> Ophalen koersen kunt u op elk willekeurig moment
verbinding opbouwen met de server en checken of er eventueel koersen of wijzigingen zijn.
Eventuele wijzigingen worden dan gedownload en verwerkt. Het kan zijn dat Vestics tijdelijk
gestopt en gestart moet worden voordat de wijzigingen verwerkt kunnen worden.
Via de Taakplanner
Indien u Vestics 24 uur per dag laat draaien, dan kunt u met behulp van de Taakplanner zorgen
dat elke dag om bijv. 18:15 de koersgegevens opgehaald worden en verwerkt worden.

© 2001 Vestico BV

413

Vestics

3.29.2 Instellingen
Op het tabblad Wijzigingen van het Instellingenprogramma vindt u een aantal instellingen die te
maken hebben met het verwerken van de wijzigingen die opgehaald worden van de Vestico
server. U kunt deze instelling aanpassen via Vesticsknop >> Beheer >> Instellingen >>
Wijzigingen.
Het betreft hierbij o.a. de volgende instellingen...
Wel of niet ophalen van koersgegevens van de Vestico server
Of er eerst een vraag komt voordat Vestics gestopt wordt om wijzigingen te verwerken
Of u altijd de nieuwste versies van de programma's ophaalt, of pas na enkele dagen
Of de opgehaalde koersgegevens meteen geëxporteerd moeten worden in Fibbs of NedKoers
formaat
Alle details over deze instellingen vindt u bij de beschrijving van het Instellingenprogramma.

3.29.3 Het ophalen
Voordat de verbinding met de Vestico server opgebouwd wordt, verschijnt er eerst een
aftelschermpje voor 5 seconden. Dit stelt u in staat om de functie af te breken als het momenteel
niet gelegen komt om wijzigingen op te halen.

Door op de knop Ophalen overslaan te drukken wordt het ophalen van wijzigingen
overgeslagen. Mochten er nog wijzigingsbestanden zijn die niet verwerkt zijn, dan worden deze
alsnog verwerkt ondanks dat er nu geen nieuwe wijzigingsbestanden zijn opgehaald.
Door op de knop Start nu te drukken wordt het aftellen gestopt en wordt de verbinding meteen
opgebouwd.
Als u niets doet wordt afgeteld tot nul en vervolgens wordt de verbinding opgebouwd.
Tijdens het ophalen kunt u steeds de bestandsnaam zien van het bestand dat op dat moment
wordt opgehaald. Alle opgehaalde bestanden worden geplaatst in de map \vestics\fromhost van
waaruit ze verder verwerkt worden.
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Als het ophalen wordt afgebroken, hetzij door een communicatiefout, hetzij doordat u het ophalen
bewust afbreekt, dan zullen alleen de volledig opgehaalde bestanden in de map \vestics\fromhost
verder verwerkt worden. De volgende keer, als weer wijzigingen opgehaald worden, zullen de
resterende bestanden alsnog worden opgehaald. Maw. u mag het ophalen dus gewoon afbreken.

3.29.4 Wijzigingen tabellen verwerken
Na het ophalen van de wijzigingen wordt gekeken of er naast koersbestanden ook andere
gegevens zijn opgehaald van de centrale server, Indien dat het geval is, dan wordt automatisch
het Wijzigingsprogramma gestart.
Voordat het wijzigingsprogramma gestart kan worden moet eerst Vestics gestopt worden. Het is
namelijk niet mogelijk om tabellen of programma's te vervangen terwijl deze in gebruik zijn bij een
ander programma.
Via Vesticsknop >> Instellingen >> Algemeen >> Wijzigingen kunt u aangeven of u eerst een
boodschap wilt hebben als er wijzigingen zijn. Wij adviseren om de instelling op Nooit te zetten,
zodat wijzigingen 'geruisloos' verwerkt worden.
Als u aangeeft dat u wel een waarschuwing wilt hebben, dan wordt uw toestemming al dan niet
gevraagd voordat Vestics gestopt wordt...

Nadat Vestics gestopt is, kan het verwerken van de wijzigingsbestanden plaatsvinden...

Via de knop Detail >> krijgt u bij meervoudige updates (bestandsnamen die beginnen met
Update) een overzicht van de individuele wijzigingen. Bestandsnamen die niet beginnen met het
woord Update, zoals vcBase em vcDataViewer in bovenstaand voorbeeld, vervangen slechts één
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enkel bestand en worden daarim niet gedetailleerd in het detailscherm.
Nadat alle wijzigingen zijn doorgevoerd wordt Vestics opnieuw opgestart.

3.29.5 Koersen verwerken
Na het ophalen van worden alle koersbestanden (herkenbaar aan de namen die beginnen met
Prices) verwerkt...

Hierbij worden de opgehaalde koersgegevens van vandaag als speciale koerstikken
weggeschreven in het actieve tikbestand van vestics. De koersgegevens worden op dit moment
dus nog niet verwerkt in de historische koersbestanden.
Het verwerken van de koersgegevens in de historische koersbestanden van de individuele
fondsen gebeurt bij de Dagverwerking van Vestics.
Wel is het zo dat, als er nog geen dagverwerking heeft plaatsgevonden van de koersgegevens
van de vorige dag, de Dagverwerking automatisch gestart zal worden bij het opstarten van
Vestics. Deze dagverwerking vindt echter plaats op de achtergrond, en zal u dus niet weerhouden
om meteen te beginnen met Vestics te werken.

3.29.6 Helpbestanden bijwerken
Als u een vaste Internetverbinding heeft (ADSL of Kabelinternet), dan gaat het ophalen van
bestanden zo snel dat Vestics steeds bij het ophalen van de koersen ook meteen even kijkt of er
bijgewerkte helpbestanden zijn.
Heeft u geen vaste Internetverbinding, dan meot u expliciet de Helpbestanden bijwerken. Daar is
voor gekozen omdat de Helpbestanden over het algemeen vrij groot zijn, en dan zou het kunnen
gebeuren dat u bij het ophalen van de koersen ineens 5 minuten zit te wachten omdat een
helpbestand wordt opgehaald voor een datafeed waar u niet eens een abonnement op heeft. Die
ergernis willen we u graag besparen.
Als u zeker wilt weten dat uw helpbestanden helemaal up-to-date zijn, dan kunt u het beste even
de menukeuze Vesticsknop >> Help >> Helpbestanden bijwerken gebruiken. Eventuele
bijgewerkte helpbestanden worden dan opgehaald en geïnstalleerd.
Let op: voordat u de Helpbestanden kunt bijwerken moet u eerst het Helpbestand sluiten als u
dat toevallig net bent aan het raadplegen.
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3.29.7 Overzicht recente wijzigingen
Op de website van Vestics (www.vestico.nl) wordt op het tabblad Support een lijst bijgehouden
van de recente wijzigingen in Vestics.

3.29.8 Stappenplan probleem ophalen koersen
Als het ophalen van de koersen mislukt, dan kunt u de volgende controlles uitvoeren...
Firewall
In 99% van de gevallen wordt het probleem veroorzaakt doordat uw Firewall de communicatie
niet toe staat.
· schakel eventueel de firewall tijdelijk uit, zodat u zeker weet of het aan de firewall ligt.
· controleer vervolgens de instellingen voor het programma vcDownload.exe.
DNS
Een andere mogelijkheid is dat uw DNS-instellingen niet correct zijn, waardoor Windows de naam
www.vestico.nl niet kan vertalen naar het juiste Internetadres.
· start Internet Explorer
· ga naar www.vestico.nl
· als de website niet te voorschijn komt, bel dan uw Internet Provider voor assistentie
· als de website wel te vorschijn komt, laat Internet Explorer dan openstaan op de hoofdpagina
van de website
· start nu het ophalen van de koersen via Vesticsknop >> Data >> Koersen ophalen
Programma vcDownload wil niet starten
Bij het ophalen van de koersgegevens en programmawijzigingen wordt gebruik gemaakt van het
programma vcDownload.exe. Als er iets mis is gegaan met het verwerken van de updates,
waardoor slechts een deel van de wijzigingen is aangebracht, dan kan het gebeuren dat de
Vestics-map dusdanig verminkt is dat geen enkel programma meer wil werken. Er komt dan een
foutbodschap in de trand van "Entrypoint ... not found".
· druk op de Start knop van Windows
· kies Uitvoeren
· druk op de knop Bladeren
· ga naar de map \vestics\programs
· selecteer het programma vcSynchronize.exe en druk op Openen
· nu bent u terug in de Uitvoeren dialoog
· druk op OK om het programma te starten

© 2001 Vestico BV

417

3.30

Vestics

Dagverwerking
Het programma voor de Dagverwerking haalt alle koersen uit het Tikbestand en verwerkt deze in
de koersbestanden van de individuele fondsen. Maw, alle koerstikken van Akzo worden
toegevoegd aan de koersbestanden van Akzo en alle koerstikken van KLM gaan naar de
koersbestanden van KLM.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we de Dagverwerking bespreken. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.

3.30.1 Starten en stoppen
Het Dagverwerking programma kan op verschillende manieren gestart worden...
· Bij het starten van Vestics wordt altijd gecontroleerd of de dagverwerking voor de vorige dag al
geschiedt is. Zo niet, dan wordt automatisch de Dagverwerking gestart.
· Door middel van de menukeuze Vesticsknop >> Onderhoud >> Dagverwerking
· Door middel van een vooraf geprogrammeerde taak in de Vestics Taakplanner.
Als de Dagverwerking gestart wordt tijdens het opstaren van Vestics, dan zal het programma
eerst even wachten totdat alle Vesticsprocessen gestart zijn. Dit om te voorkomen dat het
programma gaat starten terwijl de computer ook al druk doende is om alle grafieken e.d. te
starten.
De Dagverwerking stopt zodra alle bestanden zijn bijgewerkt.
Door op de knop Annuleren van het Dagverwerkingsvenster te drukken wordt de Dagverwerking
meteen afgebroken.

3.30.2 Verwerking
Bij de Dagverwerking worden voor elk fonds 2 koersbestanden bijgewerkt...
· Het historische koersbestand, waarin op dagbasis de Open, Hoogste, Laagste en Slotkoers
staan, plus Volume en eventueel Open Interest. Deze bestanden staan in de map
\Vestics\Data\Daily en alle bestanden hebben als suffix .vdd (Vestics Daily Data).
· Het intradagbestand, waarin alle tikken individueel per fonds bewaart blijven.
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De Dagverwerking loopt meestal in de achtergrond en vergt relatief veel tijd. Het is mogelijk om
de Dagverwerking halverwege af te kappen. De volgende keer dat de Dagverwerking gestart
wordt, zal de klus dan verder afgemaakt worden.
Na de Dagverwerking is het tikbestand vrijwel leeg en bevat nog slechts...
· De laatste tik van elk fonds van de voorgaande dag (de slot tik)
· (Eventueel) alle tikken van de lopende dag indien de Dagverwerking gedurende de dag wordt
uitgevoerd. Indien de Dagverwerking wordt uitgevoerd terwijl de beurs gesloten is, bijv. 's
avonds om 23:00 uur, dan worden alle koerstikken van de laatste dag toch bewaard, zodat tot
de opening van de beurs nog de koersgrafiek van het dagverloop van de vorige dag zichtbaar
gemaakt kan worden.

3.31

Zoektabel Beheren
Dit programma kan gebruikt worden om Zoektabellen aan te passen.
Let op: de meeste Zoektabellen worden door Vestico beheerd.
Wij verzoeken u dringend om wijzigingen en correcties via e-mail door te geven aan Vestico zodat
wij centraal de tabel aan kunnen passen en via onze server kunnen verspreiden naar alle
deelnemers van het Vestics Beleggers Netwerk.
Als u haast heeft met de wijziging vinden wij het prima als u de wijziging zelf aanbrengt, mits u
ons per e-mail de gewijzigde tabel doet toekomen. Wij zullen dan alsnog voor verspreiding
zorgdragen.
Het niet doorgeven van wijzigingen in Zoektabellen kan er toe leiden dat eventuele aanpassingen
uwerzijds verloren gaan als wij de tabel om andere redenen aanpassen.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we deze functie in detail bespreken. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.
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3.31.1 Starten stoppen
Het programma Zoektabelbeheer kan via Vesticsknop >> Instellingen >> Zoektabel gestart
worden.
Daarnaast kan vanuit de Koersinleesprogramma's rechtstreeks het beheer van de zoektabel
gestart worden...
· selecteer het Statustabblad
· localiseer het statusvenstertje van het betreffende Koersinleesprogramma
· druk op de knop Details
· ga naar het tabje Instellingen
· druk op de knop Zoektabel om Zoektabelbeheer te starten
· breng de gewenste wijzigingen aan in de zoektabel
· sla de wijzigingen op via de knop Opslaan in Zoektabelbeheer
· sluit Zoektabelbeheer via het sluitkruisje van het venster
· druk op de knop Herstarten om de aangepaste zoektabel te effectueren
Het programma kan gestopt worden via de sluitknop rechtsboven in het scherm.

3.31.2 Selecteren Zoektabel
Na het starten moet eerst de te beheren Zoektabel geselecteerd worden.

In de rubriek Zoektabel bevindt zich een lijst van alle bestaande Zoektabelen. U selecteert hier
de Zoektabel die u wilt bekijken of wijzigen.

3.31.3 Het bestandsoverzicht
Als een Zoektabel geladen is, dan ziet dat er als volgt uit...
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Op het scherm representeert elke regel 1 fonds in de Zoektabel, met daarin de volgende
rubrieken...
De rubriek
De rubriek
De rubriek
De rubriek
De rubriek
De rubriek

No is een doorlopend volgnummer
Fondsnummer is het Fondsnummer van het fonds
Fondsnaam bevat de naam van het fonds binnen Vestics
Akcief bevat een kruisje als dit fonds ingelezen moet worden
Externe Naam bevat de externe naam of zoekcode
Extra bevat extra informatie die afhankelijk is van de toepassing (meestal leeg)

Bij zoektabelen voor DDE-koppelingen kan de rubriek extra gebruikt worden om een afwijkend
vertraging van de koersdata van bepaalde fondsen in te stellen. Dat gebeurd door in de rubriek
extra de tekst TIMEDELAY=nnn op te nemen, waarbij nnn de vertraging in seconden aangeeft.
Indien er in de rubriek extra meerdere gegevens staan, zullen deze over het algemeen door
middel van puntkomma's gescheiden worden.

3.31.4 Wijzigen Fondsgegevens
Het is mogelijk om individuele fondsgegevens in de Zoektabel te wijzigen of te verwijderen.
Allereerst moet de betreffende fondsregel geselecteerd worden door er op te klikken.

Alle gegevens van de betreffende fondsregel worden dan gekopieerd naar het wijzigingspaneel
onder in het scherm.
Om de geselecteerde fondsregel uit de Zoektabel te verwijderen drukt u op de knop Verwijderen.
Om een fondsregel te wijzigen past u de diverse rubrieken onder in het wijzgingspaneel aan en
drukt u vervolgens op de knop Toepassen om de wijziging daadwerkelijk in de tabel aan te
brengen.
Alle wijzigingen in de Zoektabel worden in eerste instantie slechts op een kopie van de tabel in
het geheugen van de computer uitgevoerd. Pas nadat u de knop Opslaan heeft ingedrukt wordt
de gewijzigde Zoektabel naar schijf geschreven, en zijn de wijzigingen ook daadwerkelijk
aangebracht.
Let op: als de Zoektabel op dit moment in gebruik is bij een ander Vestics programma dan kan
het zijn dat bij het afsluiten van dat andere programma de Zoektabel (met z'n oude inhoud) weer
opgeslagen wordt. Het is daarom zaak om het beheer van Zoektabelen te doen als Vestics niet
actief is.
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3.31.5 Aanmaken nieuwe Zoektabel
Normaal worden alle Zoektabellen door Vestico aangemaakt en beheerd.
Voor het importeren van koersdata vanuit een externe bron kunt u gebruik maken van het
programma voor het Herkennen van Koersdata om automatisch een Zoektabel te maken voor de
betreffende bron-map.
U kunt desgewenst handmatig een nieuwe Zoektabel aanmaken door in de rubriek Zoektabel niet
een van de bestaande Zoektabellen te selecteren maar een nieuwe naam in te tikken.
Bij de naamgeving van Zoektabellen wordt door Vestico de volgende standaard gehanteerd...
DDE_xxxxxx zijn Zoektabellen voor het Koersinleesprogramma DDE
Order_xxxxxx zijn Zoektabellen die gebruikt worden bij Orderplaatsing (Alex, e.d.)
Source_xxxxxx zijn Zoektabellen van Koersbronbeheer
Tick_xxxxxx zijn Zoektabelen voor specifieke Koersinleesprogramma's
Internet_xxxxx zijn Zoektabellen voor het Koersinleesprogramma Internet
Als u een eigen Zoektabel aanmaakt, dient u dezelfde naamgeving te volgen.

3.32

Vorige versie terughalen
Vestics maakt van alle tabellen e.d. automatisch een beveiligingskopie voordat eventuele
wijzigingen in de tabel worden aangebracht. Op die manier is het altijd mogelijk om een 'Vorige
versie' terug te halen in het geval de aanpassing achteraf niet blijkt te werken.
Dat geldt overigens niet alleen voor tabellen, maar ook van grafieken, koersvensters, tabbladen,
enz. Dus ook als u per ongeluk een koersvenster aanpast en daar achteraf spijt van heeft, dan
kunt u de oude toestand op eenvoudige wijze weer terugzetten.
Sommige programma's hebben een ingebouwde menukeuze om beveiligingskopieëen terug te
zetten.
Voor alle bestanden waarvoor geen menukeuze beschikbaar is in het betreffende programma,
kunt u gebruik maken van het algemene programma om Vorige versies terug te zetten.

3.32.1 Vorige versie in menu
Sommige programma's hebben een ingebouwde menukeuze om beveiligingskopieëen terug te
zetten...
· via Vesticsknop >> Tabblad >> Huidig tabblad >> Vorige versie kunt u een vorige versie
van de indeling van een tabblad terugzetten
· in de grafieken kunt u via menu Bestand >> Vorige versie een vorige indeling van de grafiek
terughalen
· in de Koersvensters kunt u via menu Bestand >> Vorige versie een vorige indeling van het
koersvenster terughalen
· in Portefeuillebeheer kunt u via Bestand >> Vorige versie een vorige versie van de portefeuille
terugzetten
In alle gevallen resulteert de menukeuze in een lijst van datums en tijden...
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Vervolgens selecteert u uit de lijst de versie die u wilt terugzetten.
Voordat de oude versie wordt teruggezet, wordt eerst een beveiligingskopie gemaakt van de
huidige toestand. Dus als u, na het terugzetten van de vorige versie, tot de conclusie komt dat u
toch weer liever de meest recente versie wilt hebben, dan kunt u die ook weer terughalen met
behulp van de menukeuze Bestand >> Vorige versie

3.32.2 Vorige versie andere bestanden
Met behulp van de menukeuze Vesticsknop >> Onderhoud >> Vorige versie kunt u van allerlei
bestanden een beveiligingskopie terugzetten.

Door op de knop van de rubriek Bestandtype te klikken wordt er een lijst getoond van alle
bestandstypes waarvan beveiligingskopieën gemaakt worden...

U selecteert daaruit het soort bestand dat u wilt terugzetten, bijv. Zoektabellen.
Vervolgens drukt u op de knop met de 3 puntjes achter Bestandsnaam om de juiste zoektabel te
selecteren...
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In dit geval hebben we de zoektabel DDE_IB geselecteerd, en we drukken daarna op de knop
Open.

Tenslotte selecteert u in de rubriek Vorige versie de datum en tijd van de versie die u terug wilt
zetten.
Nadat alle 3 de rubrieken zijn ingevuld zal de knop Terugzetten aktief worden en kunt u op de
knop drukken.

Er wordt dan voor alle zekerheid nog om een bevestiging gevraagd.
Daarna kunt u het programma sluiten door op het sluitkruisje te drukken.

3.33

Instellingenbestand wijzigen
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Overzicht Import en Export functies
Het is goed mogelijk dat u naast Vestics ook andere programma's gebruikt die toegang moeten
hebben tot de koersgegevens van Vestics. Omgekeerd is het ook moeglijk dat u in Vestics
gebruik wilt maken van de koersen van andere pakketten.
Om dat mogelijk te maken biedt Vestics tal van manieren van data uitwisseling. In dit hoofdstuk
geven wij een kort overzicht van de vele mogelijkheden tot importeren en exportren van data.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we deze functies in meer detail bespreken. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.

3.34.1 Overzicht Import functies
Koersinleesprogramma's voor allerlei datafeeds
Strikt genomen is dat geen importeren, maar we wilden het toch even noemen: je kunt met
Vestics koersen inlezen van vrijwel elke datafeed.
Realtime koersen via DDE
Behalve van datafeeds kan Vestics ook realtime koersen inlezen van andere programma's die
een DDE-server functie hebben om koersdata door te geven naar bijv. Excel. vestics gedraagd
zich dan als Excel en leest op die manier de koersgegevens in.
Realtime koersen van websites
Met behulp van een speciaal inleesprogramma kunnen koersgegevens van allerlei websites
ingelezen worden. Voor sommige websites zijn de definities al helemaal voorgeprogrammeerd,
voor andere websites kunt u deze desgewenst zelf maken.
Grafieken maken op basis van externe koersen
Zonder de noodzaak om de koersen eerst in Vestics te importeren, kunt u met het standaard
grafiekprogramma van Vestics allerlei externe koersbestanden rechtstreeks benaderen.
Koersdata importeren
Met behulp van dit programma kunnen externe koersgegevens van allerlei verschillende
programma's rechtstreeks in Vestics geïmporteerd worden. Naast alle (vrij definieerbare) Ascii
formaten dit programma ook overweg met de interne formaten van MetaStock, Hermes,
Wallstreet en vele andere programma's.
Tikbestanden van andere Vesticsgebruiker
Via deze functie kunt u een tikbestand importeren dat op een andere vesticsinstallatie is
aangemaakt.

3.34.2 Overzicht Export functies
Dagelijkse koersupdate
Als onderdeel van het verwerken van de dagelijkse koersupdate kunnen de koersgegevens van
die dag ook beschikbaar gesteld worden in het formaat van NedKoers, Fibbs of andere populaire
download formaten. Deze updates kunnen vervolgens in andere programma's ingelezen worden
om ook daar de koersgegevens voor vandaag bij te werken.
Intradag koersen doorgeven via DDE-koppeling
Alle koersgegevens die bij Vestics binnenkomen op intradag basis, zoals koersen van vertraagde
of real-time datafeeds, kunnen zonder vertraging verder doorgespeeld worden naar externe
programma's die DDE-koppeling ondersteunen. U kunt hierbij denken aan Excel, maar ook aan
inleesprogramma's als Omnicom e.d. die koersen via DDE inlezen voor o.a. MetaStock en
TradeStation.
Exporteren historische koersen
Tenslotte kunt u op elk gewenst moment koersen exporteren in een formaat naar wens.
Ondersteunde formaten zijn o.a. Ascii, MetaStock en Wallstreet.
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Dataseries exporteren vanuit de grafiek
In de grafiek zijn uiterarad naast de koersgegevens nog tal van andere gegevens beschikbaar,
zoals de stand van indicatoren. Via de functies Exporteren dataseries is het mogelijk om op
eenvoudige wijze dit soort gegevens te exporteren naar Excel formaat.
Exporteren Tikbestand
Deze functie is niet zozeer bedoeld voor het exporteren van koersdata ten behoeve van andere
software pakketten, maar voor het exporteren van koersgegevens ten behoeve van een andere
Vesticsgebruiker.

3.34.3 Dagelijkse Koersupdate aanmaken
Vestics biedt de mogelijkheid om de koersgegevens die dagelijks opgehaald worden van de
Vestics server, ook beschikbaar te stellen voor andere programma's.
Hiervoor kan gekozen worden uit de volgende formaten...
· Fibbs-formaat bedoeld voor importeren in Hermes
· Fibbs-formaat bedoeld voor importeren in MetaStock
· NedKoers-formaat bedoeld voor importeren in WallStreet
· Tijd/Beursmedia formaat bedoeld voor importeren in Vision
Mocht uw externe programmatuur een ander formaat verwachten dan kan dat eventueel ook
verzorgd worden.
3.34.3.1 Fibbs, Nedkoers en Tijd/Beursmedia formaat
In principe bevinden zich alle gegevens voor het aanmaken van een dagelijks
koersupdatebestand in deze formaten reeds op uw systeem.
U activeert het exporteren van de koersupdate via het Wijzigingstabblad van het
Instellingenprogramma, dat opgeroepen kan worden via de menukeuze Vesticsknop >>
Instellingen >> Algemeen >> Wijzigingen.

Via de rubriek Koersupdates aanmaken linksonder in het scherm kunt u het gewenste formaat
selecteren.
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3.34.3.2 Koersupdate in ander formaat
Standaard worden de tabellen meegeleverd om de dagelijkse koersgegevens van Vestics om te
zetten naar populaire download formaten zoals Fibbs en NedKoers.
Mocht uw programmatuur een ander formaat verwachten, dan is het eventueel mogelijk ook dat
formaat te ondersteunen.
U kunt dan het beste een e-mail sturen naar de supportafdeling van Vestico (support@vestico.nl)
met daarin de volgende informatie:
· een voorbeeldbestand zoals u dat tot voor kort ontving van uw download service
· geef aan in welk programma u de dagelijkse koersupdate wilt importeren
De werkzaamheden die benodigd zijn om een nieuw formaat in te brengen zijn 3-ledig...
1. Er moeten wat tabellen in Vestics aangepast worden zodat er dagelijks een updatebestand
wordt aangemaakt
2. Er moet een Zoektabel gemaakt worden met de fondsnamen die in het updatebestand
gebruikt moeten worden
3. Deze Zoektabel moet steeds weer aangepast worden als er fondsmutaties zijn op de beurs
In overleg met u zal worden afgesproken welk deel van de werkzaamheden de helpdesk
medewerker voor u kan doen en welke werkzaamheden u zelf kunt doen.

3.34.4 Incidenteel exporteren koersen
Het programma voor het exporteren van koersgegevens (vcExportData) is met name bedoeld
voor het incidenteel exporteren van koersgegevens. U moet dus zelf iedere keer opnieuw het
initiatief nemen om bepaalde koersen te exporteren.
Voordat u koersen kunt exporteren moet u eerst...
1. Bepalen naar welke map geëxporteerde koersbestanden moeten
2. In welk bestandformaat (Ascii, MetaStock, enz) de bestanden moeten zijn
3. Voor welke fondsen de koersen moeten worden geëxporteerd
De map en het bestandsformaat worden bepaald door de gebruikte Bron in de Brontabel. (In dit
geval betreft het geen echte bron maar eerder een Doel en is Vestics de Bron, maar daar laat u
zich hopelijk niet door verwarren).
De te exporteren fondsen worden bepaald door de Zoektabel die aan de betreffende Bron
gekoppeld is.

3.34.4.1 Starten en stoppen
Het programma vcExportData kan buiten het Vestics Bureaublad om gestart worden door met
behulp van de Windows Verkenner het programma vcExportData in de map \vestics\programs te
dubbelklikken.
Indien u het programma vcExportData regelmatig gebruikt kunt u het programma toevoegen aan
de menukeuze Extra onder de Vesticsknop.
Het programma kan gestopt worden via de sluitknop rechtsboven in het venster, of na het
uitvoeren van de exportfunctie door op de OK-knop te drukken.
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3.34.4.2 De exportdialoog
Als het programma vcExportData gestart wordt, verschijnt onderstaand dialoogvenster...

Het is de bedoeling dat u eerst aangeeft naar welke Bestemming de koersen geexporteerd
moeten worden. Met behulp van de knop met het zwarte driehoekje kunt u de lijst van bekende
Bronnen en exportbestemmingen openen en daaruit de gewenste exportbestemming selecteren.
Als dit de eerste keer is dat u de koersgegevens exporteerd, moet u eerst een
exportbestemming aanmaken door op de knop [...] te drukken.
Nadat u de gewenste exportbestemming heeft geselecteerd kunt u nog aangeven welke fondsen
geëxporteerd moeten worden. U kunt daarbij kiezen uit de volgende opties...
· Indien u Gebruik zoektabel aanklikt, zullen alle fondsen geëxporteerd worden die in de
zoektabel voorkomen.
· Indien u Gebruik Fondslijst aanklikt dan zullen alle fondsen geëxporteerd worden die in de
fondslijst voorkomen.
Indien u de keuze Gebruik Fondslijst selecteerd, verschijnt er een lijst van alle bestaande
fondslijsten, waar u uit kunt selecteren. Via de knop [...] achter de lijst van fondslijsten is het
mogelijk om een nieuwe fondslijst aan te maken en die dan vervolgens te selecteren. Op die
manier kunt u een fondslijst maken speciaal voor deze gelegenheid.

Ongeacht of u de keuze van de te exporteren fondsen laat afhangen van de zoektabel of van een
fondslijst zal in alle gevallen de naam van de geëxporteerde koersbestanden worden gemaakt
met behulp van de externe naam zoals die voor elk fonds in de zoektabel vermeldt is. Indien er
voor deze exportbestemming geen zoektabel is, of er worden via een fondslijst fondsen
geëxporteerd die niet in de zoektabel staan, dan zal de bestandsnaam van de geëxporteerde
koersbestanden afgeleid worden van de Alias van de fondsen in de Vestics fondstabel.
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3.34.4.3 Bestemming aanmaken
Voor het definiëren van exportbestemmingen wordt gebruik gemaakt van de Brontabel. De reden
daarvoor is heel eenvoudig... deze tabel bevat nou precies het soort informatie dat we ook nodig
hebben voor een exportbestemming...
· De naam van de map
· De extensie die gebruikt moet worden voor de externe koersbestanden
· Het formaat van de koersbestanden
Bovendien kunnen we gebruik maken van het aan de Brontabel gekoppelde mechanisme van de
Zoektabellen om de relatie tussen Vestics fondsen en de te gebruiken exterene bestandsnamen
vast te leggen.
Indien de doelmap al (oudere) koersbestanden bevat, die u door middel van exporteren uit
Vestics wilt verversen, dan kunt u gebruik maken van de funktie voor het herkennen van externe
koersbestanden om automatisch de zoektabel aan te maken.
Gaat u exporteren naar een lege map, dan heeft u twee mogelijkheden...
· U kunt afzien van het aanmaken van een zoektabel. Bij het exporteren maakt u dan gebruik
van een fondslijst om aan te geven welke fondsen geëxporteerd moeten worden. De namen
van de geëxporteerde koersbestanden zijn dan gelijk aan de korte naam (alias) van de fondsen
in Vestics.
· U kunt handmatig een nieuwe fondstabel aanmaken met behulp van het beheersprogramma
voor zoektabellen. Op die manier bepaald u middels de zoektabel zowel de te exporteren
fondsen (nl. alle fondsen die u toevoegd aan de zoektabel) als hun externe bestandsnaam, die
eventueel beter aansluit bij wat bevoorbeeld een extern programma verwacht.
U leest alles over het aanmaken van een nieuwe bron (in dit geval exportbestemming) onder het
onderwerp Koersbronbeheer. U kunt het programma Koersbronbeheer oproepen door op de knop
[...] achter bestemming te klikken.

3.34.4.4 Geautomatiseerde verwerking
Het is mogelijk om het programma vcExportData geheel geautomatiseerd z'n werk te laten doen.
Op die manier is het bijv. mogelijk om via een menukeuze onder het extra menu (zie
Configureren hulpprogramma's) een menukeuze te maken die niet alleen het programma start,
maar ook al meteen aangeeft wat het programma moet doen, zodat het programma zonder enige
gebruikersinteractie meteen zal beginnen en na afloop ook weer automatisch stopt.
Via de Taakplanner is het zelfs mogelijk te zorgen dat het programma op vastgestelde tijden
automatisch start, zodat u ook niet de menukeuze hoeft te maken om het programma te starten!
Op die manier heeft u dus een 100% geautomatiseerde verwerking.
De volledige commandoregel voor geautomatiseerde verwerking ziet er als volgt uit...
vcExportData.exe <bestemming> /LIST=<fondslijst>
waarbij...
<bestemming> is de naam van de te exporteren bestemming. Indien in de naam van de
bestemming spaties voorkomen, dan moet de naam van de bestemming tussen
aanhalingstekens geplaatst worden, bijv. "Export naar Excel".
Let op: de naam van de bestemming is hoofdletter gevoelig!!!
/LIST=<fondslijst> is een optionele instelling. Deze instelling komt overeen met het aanklikken
van de keuze "Gebruik fondslijst". Als deze instelling ontbreekt ontbreekt dan wordt geëxporteerd
op basis van de zoektabel die bij de betreffende bestemming hoort. Als deze instelling
geactiveerd is dan worden de fondsen geëxporteerd die in de fondslijst voorkomen.
Indien in de naam van de fondslijst spaties voorkomen, dan moet het hele argument tussen
aanhalingstekens geplaatst worden, bijv. "/LIST=Export lijst"
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Meer informatie over deze instellingen vindt u in het hoofdstuk De exportdialoog.
Enkele voorbeelden...
vcExportData.exe "Export naar Excel"
vcExportData.exe Excelkoersen /LIST=AEX
vcExportData.exe "Export naar Excel" "/LIST=Te exporteren fondsen"

3.34.5 Exporteren koersen naar andere pakketten
We zullen nu enkele voorbeelden bespreken voor het exporteren van Vestics koersen naar
andere pakketten.
Vestics koersen exporteren naar Hermes Ascii formaat
Vestics koersen exporteren naar Hermes KBF formaat
Vestics koersen exporteren naar MetaStock formaat
Voor andere pakkettem kunt u proberen een van bovenstaande stappenplannen te volgen, of u
kunt een mailtje sturen naar de helpdesk van Vestico (support@vestico.nl) met het verzoek om
een aangepast stappenplan voor u te maken.
3.34.5.1 Exporteren naar Hermes Ascii formaat
Dit is een beknopt stappenplan waarmee elke avond na het ophalen van de koersen van de
Vestico server, deze ook geëxporteerd worden in het Ascii-formaat van Hermes.
Attentie: Maak voordat u aan dit stappenplan begint, eerst een volledige backup van de Hermes
map en koersen, zodat u altijd weer terug kunt naar oude situatie mocht e.e.a. niet naar wens
werken of zelfs helemaal fout gaan. U kunt een dergelijke backup bijv. maken door de hermesmap te zippen. Als de koersbestanden niet onder de Hermes map zitten, maar in een andere
map, maar van die map dan ook een backup.
Stap-1: voeg het Hermes ASC-formaat toe aan de Ascii-tabel
1. start de Windows verkenner of open Deze computer
2. ga naar de map \vestics\tables\system
3. dubbelklik op het bestand Ascii.vtb
4. als Windows vraagt met welk programma te openen, kies dan het programma Kladblok of
Notepad uit de lijst van programma's
5. nu wordt het bestand Ascii.vtb geopend in Kladblok
6. voeg onderstaande regel toe aan het bestand (gebruik knippen en plakken)
7.
5,Hermes ASC-formaat,0,YYYYMMDD,O,H,L,C,V
8. let op: als er al een regel is die met volgnummer 5 begint, kies dan het volgende vrije
volgnummer
9. sla de wijziging op en sluit Kladblok
Stap-2: maak een nieuwe map aan in Hermes voor de Vestics koersen
1. ga met de Windows verkenner naar de map van Hermes (bijv. C:\KB2)
2. klik met de rechter muisknop en kies Nieuwe >> Map
3. noem de nieuwe map Vesticskoersen
4. sluit de Windows verkenner
Stap-3: maak eventueel een menukeuze aan om het exportprogramma te starten
(Let op: In Vestics 2 is er al een standaard menukeuze Koersdata exporteren onder het Datamenu)
1. kies vesticsknop >> Extra >> Hulpprogramma's configureren
2. druk op Toevoegen
3. vul in: Omschrijving=Koersdata exporteren
4. vul in: Commando=vcExportData.exe
5. druk op OK
6. druk op Sluiten
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Stap-4: maak een nieuwe koersbestemming aan
1. bij Vestics-1: kies vesticsknop >> Extra >> Koersdata exporteren
2. bij Vestics-2: kies vesticsknop >> Data >> Koersdata exporteren
3. nu wordt het exportprogramma gestart
4. druk op de knop met de 3 puntjes om de nieuwe bestemming aan te maken
5. nu wordt het programma Koersbronbeheer gestart, waarmee ook bestemmingen worden
beheerd
6. druk op de knop Nieuwe bron
7. kies een naam (bijv. Hermes) en druk op OK
8. kies bij Type voor "Map voor exporteren koersen"
9. druk op de knop met de 3 puntjes achter de rubriek Map
10. ga naar de map waarin de Hermes koersen staan (bijv. C:\KB2\Koersen)
11. dubbelklik op één van de koersbestanden (van het type ASC)
12. bij Extensie wordt nu automatisch .ASC ingevuld
13. kies nu bij Formaat voor Ascii formaat (dus NIET Hermes formaat!!!)
14. kies nu bij Subformaat voor Hermes ASC-formaat (als deze regel ontbreekt is stap-1 niet
goed gegaan)
15. laat Interval op Dagkoersen staan
Stap-5: maak de Zoektabel aan voor de Hermes fondsnamen
1. druk op de knop Herkennen (dit kan enkele minuten duren)
2. druk op de knop Zoektabel
3. nu wordt de Zoektabel voor hermes weergegeven
4. de bovenste regels zijn niet gekoppeld omdat deze fondsen niet herkend werden. U kunt
deze regels alsnog koppelen als de betreffende fondsen wel in Vestics beschikbaar zijn.
Lees hierover meer in Zoektabelbeheer.
5. druk op het sluitkruisje rechtsboven om Zoektabelbeheer te sluiten
6. verander nu de map naam van C:\KB2\Koersen naar C:\KB2\Vesticskoersen
7. druk op OK om Brontabelbeheer te sluiten
8. u bent nu terug in het Export programma
9. sluit het exportprogramma door op het sluitkruisje rechtsboven te drukken
Tot hier de voorbereidingen voor het exporteren van de koersen naar Hermes.
Het daadwerkelijk exporteren kan op 2 manieren:
a) handmatig, via een menu keuze onder het Extra menu
b) geautomatiseerd via een geplande taak in de Taakplanner
Uiteraard kan het geen kwaad om beide technieken door elkaar te gebruiken
Stap-6: maak menukeuze voor exporteren naar Hermes
1. kies vesticsknop >> Extra >> Hulpprogramma's configureren
2. druk op Toevoegen
3. vul in: Omschrijving=Exporteren naar Hermes
4. vul in: Commando=vcExportData.exe Hermes
5. let op: de naam achter vcExportData.exe moet dezelfde naam als gekozen voor de bron in
punt 7 van stap 4
6. druk op OK
7. druk op Sluiten
Stap-7: maak geplande taak voor exporteren naar Hermes
1. Bij Vestics-1: start eventueel de Taakplanner via Vesticsknop >> Beheer >> Instellingen >>
Inleesprogramma's en dan laatste regel op het instellingenscherm aanvinken
2. Bij Vestics-2: start eventueel de Taakplanner via Vesticsknop >> Onderhoud >> Diensten en
dan laatste regel op het instellingenscherm aanvinken
3. ga naar het Status tabblad van Vestics
4. localiseer het statusvenster van de Taakplanner
5. druk op de knop met het plus-teken of kies menu Bestand >> Nieuwe taak
6. vul in: Naam=Exporteren naar Hermes
7. vul in: Programma=vcExportData.exe
8. vul in: Argument=Hermes (zelfde naam als in punt 7 van stap 4)
9. vul in: Wanneer=Elke dag
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10. vul in: Starttijd=19:00 (na ophalen van de koersen)
11. laat de andere tijden leeg
12. druk op OK
De taak zal nu elke avond op de ingestelde tijd gestart worden
Let op: bij deze opzet is er bewust voor gekozen om de koersen NIET te exporteren naar de
huidige koersenmap van Hermes maar naar een nieuwe map die Vesticskoersen heet. U zult
dus bij Hermes wat instellingen moeten veranderen om gebruik te kunnen maken van de
geëxporteerde koersen.
U zou er ook voor kunnen kiezen om de map met de koersen van Hermes definitief vanuit Vestics
te laten beheren. In dat geval zou u de naam van de oude map Koersen veranderen in Koersen
Oud en de nieuwe map in plaats van Vesticskoersen gewoon Koersen kunnnen noemen. In dat
geval hoeft u verder in Hermes niets te veranderen en moet in bovenstaand stappenplan enkele
kleine aanpassingen maken...
1. in stap-2 verandert u de naam van de map Koersen naar Koersen Oud en maakt u een
nieuwe map aan met de naam Koersen
2. in stap-4 punt 10 gaat u naar de map C:\KB2\Koersen Oud
3. in stap-5 punt 6 verandert u de naam naar C:\KB2\Koersen
Voor de rest blijft alles gelijk.

3.34.5.2 Exporteren naar MetaStock
Dit is een beknopt stappenplan waarmee elke avond na het ophalen van de koersen van de
Vestico server, deze ook geëxporteerd worden in het MetaStock formaat.
Attentie: Maak voordat u aan dit stappenplan begint, eerst een volledige backup van de
MetaStock map en koersen, zodat u altijd weer terug kunt naar oude situatie mocht e.e.a. niet
naar wens werken of zelfs helemaal fout gaan. U kunt een dergelijke backup bijv. maken door de
MetaStock-map te zippen. Als de koersbestanden niet onder de MetaStock map zitten, maar in
een andere map, maar van die map dan ook een backup.
Stap-1: maak een nieuwe map aan in MetaStock voor de Vestics koersen
1. ga met de Windows verkenner naar de map van MetaStock (bijv. C:\Program
files\Equis\Metastock)
2. klik met de rechter muisknop en kies Nieuwe >> Map
3. noem de nieuwe map Vesticskoersen
4. sluit de Windows verkenner
Stap-2: maak eventueel een menukeuze aan om het exportprogramma te starten
(Let op: In Vestics 2 is er al een standaard menukeuze Koersdata exporteren onder het Datamenu)
1. kies vesticsknop >> Extra >> Hulpprogramma's configureren
2. druk op Toevoegen
3. vul in: Omschrijving=Koersdata exporteren
4. vul in: Commando=vcExportData.exe
5. druk op OK
6. druk op Sluiten
Stap-3: maak een nieuwe koersbestemming aan
1. bij Vestics-1: kies vesticsknop >> Extra >> Koersdata exporteren
2. bij Vestics-2: kies vesticsknop >> Data >> Koersdata exporteren
3. nu wordt het exportprogramma gestart
4. druk op de knop met de 3 puntjes om de nieuwe bestemming aan te maken
5. nu wordt het programma Koersbronbeheer gestart, waarmee ook bestemmingen worden
beheerd
6. druk op de knop Nieuwe bron
7. kies een naam (bijv. MetaStock) en druk op OK
8. kies bij Type voor "Map voor exporteren koersen"
9. vul bij de rubriek Map het pad van de nieuwe map in (bijv. C:\Program
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files\Equis\Metastock\Vesticskoersen)
kies bij de rubriek Formaat voor Metastock formaat
laat de rubriek Subformaat ongebruikt
laat Interval op Dagkoersen staan
druk op OK om Brontabelbeheer te sluiten
u bent nu terug in het Export programma
sluit het exportprogramma door op het sluitkruisje rechtsboven te drukken

Tot hier de voorbereidingen voor het exporteren van de koersen naar Metastock.
Het daadwerkelijk exporteren kan op 2 manieren:
a) handmatig, via een menu keuze onder het Extra menu
b) geautomatiseerd via een geplande taak in de Taakplanner
Uiteraard kan het geen kwaad om beide technieken door elkaar te gebruiken
Stap-4: maak menukeuze voor exporteren naar MetaStock
1. kies vesticsknop >> Extra >> Hulpprogramma's configureren
2. druk op Toevoegen
3. vul in: Omschrijving=Exporteren naar MetaStock
4. vul in: Commando=vcExportData.exe MetaStock
5. let op: de naam achter vcExportData.exe moet dezelfde naam als gekozen voor de bron in
punt 7 van stap 3
6. druk op OK
7. druk op Sluiten
Stap-6: maak geplande taak voor exporteren naar MetaStock
1. Bij Vestics-1: start eventueel de Taakplanner via Vesticsknop >> Beheer >> Instellingen >>
Inleesprogramma's en dan laatste regel op het instellingenscherm aanvinken
2. Bij Vestics-2: start eventueel de Taakplanner via Vesticsknop >> Onderhoud >> Diensten en
dan laatste regel op het instellingenscherm aanvinken
3. ga naar het Status tabblad van Vestics
4. localiseer het statusvenster van de Taakplanner
5. druk op de knop met het plus-teken of kies menu Bestand >> Nieuwe taak
6. vul in: Naam=Exporteren naar MetaStock
7. vul in: Programma=vcExportData.exe
8. vul in: Argument=MetaStock (zelfde naam als in punt 7 van stap 3)
9. vul in: Wanneer=Elke dag
10. vul in: Starttijd=19:00 (na ophalen van de koersen)
11. laat de andere tijden leeg
12. druk op OK
De taak zal nu elke avond op de ingestelde tijd gestart worden
Let op: bij deze opzet is er bewust voor gekozen om de koersen NIET te exporteren naar de
huidige koersenmap van MetaStock maar naar een nieuwe map die Vesticskoersen heet. U zult
dus bij MetaStock wat instellingen moeten veranderen om gebruik te kunnen maken van de
geëxporteerde koersen.
U zou er ook voor kunnen kiezen om de map met de koersen van MetaStock definitief vanuit
Vestics te laten beheren. In dat geval zou u de naam van de bestaande koersmap kunnen
veranderen (bijv. in Koersen Oud) en de nieuwe map in plaats van Vesticskoersen gewoon de
naam te geven van uw bestaande koersmap. In dat geval hoeft u verder in MetaStock niets te
veranderen en moet in bovenstaand stappenplan allen de naam Vesticskoersen vervangen
worden door de echte mapnaam.
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3.34.5.3 Exporteren naar Excel
Dit is een beknopt stappenplan waarmee elke avond na het ophalen van de koersen van de
Vestico server, deze ook geëxporteerd worden in het Ascii-formaat voor Excel.
Stap-1: maak een nieuwe koersbestemming aan (eenmalige actie)
1. kies vesticsknop >> Data >> Koersdata exporteren
2. nu wordt het exportprogramma gestart
3. druk op de knop met de 3 puntjes om de nieuwe bestemming aan te maken
4. nu wordt het programma Koersbronbeheer gestart, waarmee ook bestemmingen worden
beheerd
5. druk op de knop Nieuwe bron
6. kies een naam (bijv. Excel) en druk op OK
7. kies bij Type voor "Map voor exporteren koersen"
8. vul bij de rubriek Map in \vestics\export (of een andere map waar de koersen heen moeten
9. vul bij Extensie de waarde ".CSV" in (let op: de extensie moet beginnen met een punt!)
10. kies nu bij Formaat voor Ascii formaat
11. druk op de knop met de 3 puntjes achter Subformaat
12. voeg onderstaande regel toe aan de tabel van Ascii formaten (gebruik kopiëren en plakken)
6,CSV formaat,0,<<DECIMALCOMMA>>DD-MM-YYYY,O,H,L,C,V
13. sla de gewijzigde Ascii-tabel op
14. u bent nu terug in Koersbronbeheer
15. kies nu bij Subformaat voor CSV formaat
16. laat Interval op Dagkoersen staan
Tot hier de voorbereidingen voor het exporteren van de koersen naar Excel.
Het daadwerkelijk exporteren kan op 2 manieren:
a) handmatig, via een menu keuze onder het Extra menu
b) geautomatiseerd via een geplande taak in de Taakplanner
Uiteraard kan het geen kwaad om beide technieken door elkaar te gebruiken
Stap-2: maak menukeuze voor exporteren naar Excel
1. kies vesticsknop >> Extra >> Hulpprogramma's configureren
2. druk op Toevoegen
3. vul in: Omschrijving=Exporteren naar Excel
4. vul in: Commando=vcExportData.exe Excel /LIST=AEX
5. let op: de naam achter vcExportData.exe moet dezelfde naam als gekozen voor de bron in
punt 6 van stap 1
6. druk op OK
7. druk op Sluiten
Stap-3: maak geplande taak voor exporteren naar Excel
1. start eventueel de Taakplanner via Vesticsknop >> Onderhoud >> Diensten en dan laatste
regel op het instellingenscherm aanvinken en op OK drukken
2. ga naar het Status tabblad van Vestics
3. localiseer het statusvenster van de Taakplanner
4. druk op de knop met het plus-teken of kies menu Bestand >> Nieuwe taak
5. vul in: Naam=Exporteren naar Excel
7. vul in: Programma=vcExportData.exe
8. vul in: Argument=Excel /LIST=AEX (zelfde naam als in punt 6 van stap 4)
9. vul in: Wanneer=Elke dag
10. vul in: Starttijd=19:00 (na ophalen van de koersen)
11. laat de andere tijden leeg
12. druk op OK
De taak zal nu elke avond op de ingestelde tijd gestart worden
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Zodra u in Vestics op de een of andere manier met koersbestanden van externe programma's wilt
werken, moet Vestics een aantal dingen weten over die bestanden...
· De map waarin de bestanden staan
· De extensie van de koersbestanden
· De opbouw (formaat) van de koersdata
· Of het dagkoersen of intradagkoersen betreft
· en... welk bestand de koersen bevat van welk fonds.
De eerste vier in rijtje spreken voor zichzelf, de laatste (de koppeling met fondsen) vereist
misschien een nadere toelichting...
Voor mensen zijn de namen van koersbestanden vaak wel terug te herleiden naar de
fondsnamen, bijv. Akzo zal wel dat chemieconcern zijn en over Philips bestaat ook al weinig
twijfel.
Voor een computerprogramma als Vestics luisterd het veel nauwer... Die ziet niet de
overeenkomst tussen allerlei verschillende benamingen voor Akzo, zoals daar AKZ, Akzo
Nobel, Akzo-Nobel, enz.
Om het programma daarbij een handje te helpen, moet er bij elke koersbron een Zoektabel
gemaakt worden waarin Vestics voor elk extern koersbestand het bijbehorende Vestics fonds
kan vinden en omgekeerd.
Een dergelijke externe verzameling van koersbestanden noemen we in Vestics een koersbron.
Een koersbron is dus niks anders dan een map ergens op de harde schijf waar koersbestanden
in staan waar Vestics uit kan putten bij het maken van grafieken e.d. Vandaar de naam
Koersbron of kortweg Bron.
Door eenmalig zo'n Bron te specificeren en een naam te geven, kunt u in vervolg altijd naar deze
koersgegevens refereren zonder steeds weer opnieuw alles te moeten specificeren.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we het definiëren van bronnen in meer detail bespreken. Door
steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele
boek in logische volgorde doorbladeren.

3.35.1 Starten en Stoppen
Het programma voor het beheren van externe koersbronnen kan gestart worden via Vesticsknop
>> Instellingen >> Koersbronnen..
Het programma kan ook rechtstreeks gestart worden vanuit allerlei programma's, zoals het
programma Importeren Koersen of het Grafiekprogramma. Over het algemeen zal elk
programma dat werkt met koersbronnen, ook een knop hebben om de functie voor het beheer
van koersbronnen op te roepen.
Het programma kan gestopt worden door middel van de sluitknop met het kruisje, rechtsboven in
het venster.
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3.35.2 Definiëren nieuwe Bron
Als u het beheerprogramma voor externe koersbronnen start, verschijnt onderstaand min of meer
leeg scherm...

U moet óf een bestaande bron kiezen uit lijst Naam door op het pijltje te drukken, óf een nieuwe
bron aanmaken door op de knop Nieuwe bron te drukken.
Als op de knop Nieuwe bron drukt, dan verschijnt een eenvoudig dialoogvenster waar u een naam
kunt ingeven voor de nieuwe bron...

Zoals u ziet mag de naam van een bron ook spaties bevatten. Toch moet u oppassen met
speciale tekens, want de naam van de koersbron wordt ook gebruikt in de naam van de
Zoektabel voor die Koersbron, en in bestandsnamen mogen bepaalde tekens niet voorkomen.
Daarnaast is ook een komma niet toegestaan omdat de komma gebruikt wordt als
scheidingsteken in allerlei vestics tabellen.

3.35.3 Instellingen van een bron
Nadat u een bestaande bron heeft geselecteerd, of een nieuwe bron heeft aangemaakt, worden
de resterende rubrieken van het scherm ingevuld c.q. vrijgegeven om ingevuld te worden.
Het scherm bevat de volgende rubrieken...
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De rubriek Naam is de naam van de koersbron
De rubriek Type geeft aan wat de aard van de externe koersdata is; betreft het koersen in een
ander pakket die nog steeds bijgewerkt worden, of zijn het 'bevroren' koersen op een eenmalig
gekochte Cd-rom.
De rubriek Map geeft aan waar op schijf of Cd-rom de koersgegevens staan. Door op de knop
[...] te drukken kan de map ook via de verkenner aangewezen worden. Als u via de verkenner de
map aanwijst, wijs dan 'n willekeurig koersbestand binnen de map aan. Vestics zal dan
automatisch ook de rubrieken Extensie en Formaat voor u invullen.
In de rubriek Extensie vermeldt u de bestandsextensie (bijv. .DAT of .ASC) inclusief het puntje
dat vooraf gaat aan een bestandsextensie.
In de rubriek Formaat kunt u kiezen uit de door Vestics ondersteunde bestandsformaten. Mocht
uw koersformaat daar niet bij staan, neem dan (via e-mail) contact op met de Support afdeling
van Vestico en stuur een voorbeeld van het koersbestand mee als bijlage. Men zal u dan laten
weten of en hoe dat bestand geïmporteerd kan worden.
In de rubriek Subformaat kunt u voor zover noodzakelijk, aangeven welk subformaat gebruikt
wordt. Bij de meeste bestandsformaten wordt geen gebruik gemaakt van varianten. Een van de
weinige formaten waarbij het subformaat een rol speeld is het Ascii-formaat (tekstbestanden). Bij
Ascii verschijnt dan ook een lijst van beschikbare Ascii-subformaten. Bij de meeste andere
koersformaten laat u deze rubriek gewoon leeg.
In de rubriek Interval kunt u aangeven of het dagkoersen, weekkoersen dan wel intradagkoersen
betreft.
In de rubriek Minuten kunt u bij Intradagkoersen aangeven wat de Intradag interval in minuten is.
Zijn het kwartierkoersen, dan geeft u hier 15 in, zijn het uurkoersen dan geeft u 60 aan, enz.
De knoppen rechts op het scherm worden apart behandeld op de volgende pagina's.

© 2001 Vestico BV

437

Vestics

3.35.4 Naam Bron veranderen
Door een bron te selecteren uit de lijst en vervolgens op de knop Wijzig naam te drukken, kunt u
de naam van een bestaande bron wijzigen.
Er verschijnt dan een eenvoudig dialoogvenster waar u de nieuwe naam kunt ingeven...

Zoals u ziet mag de naam van een bron ook spaties bevatten. Toch moet u oppassen met
speciale tekens, want de naam van de koersbron wordt ook gebruikt in de naam van de
Zoektabel voor die Koersbron, en in bestandsnamen mogen bepaalde tekens niet voorkomen.
Daarnaast is ook een komma niet toegestaan omdat de komma gebruikt wordt als
scheidingsteken in allerlei vestics tabellen.

3.35.5 Bron verwijderen
Door een bron te selecteren uit de lijst en vervolgens op de knop Verwijderen te drukken, kunt u
de betreffende bron helemaal verwijderen. De bijbehorende Zoektabel van die bron wordt dan
tevens verwijderd.
Vestics zal wel eerst om een bevestiging vragen, zodat niet per ongeluk de verkeerde bron
verwijderd kan worden...

Door op Ja of Yes te drukken wordt de bron verwijderd.

3.35.6 Zoektabel beheren
Door middel van de knop Zoektabel kunt u de inhoud van de Zoektabel van de geselecteerde
bron bekijken en eventueel handmatig aanpassen.
Hoe dat precies werkt vindt u in het hoofdstuk Zoektabelbeheer.
Als er nog geen Bron geselecteerd is, of er is nog geen Zoektabel aangemaakt voor de
geselecteerde bron, dan is de knop Zoektabel grijs gemaakt ten teken dat deze functie niet
beschikbaar is.
U moet dan eerst via de knop Maak tabel of de knop Herkennen eerst een Zoektabel aanmaken
voor de bron.
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3.35.7 Aanmaken Zoektabel
Als u een nieuwe Bron heeft gedefiniëeerd, dan moet er voor die bron ook een Zoektabel
aangemaakt worden. In deze tabel wordt de koppeling gelegd tussen de externe bestandsnaam
en het bijbehorende Vestics fonds.
Functie van de Zoektabel
Voor mensen zijn de namen van koersbestanden vaak wel terug te herleiden naar de
fondsnamen, bijv. Akzo zal wel dat chemieconcern zijn en over Philips bestaat ook al weinig
twijfel.
Voor een computerprogramma als Vestics luistert het veel nauwer... Die ziet niet de
overeenkomst tussen allerlei verschillende benamingen voor Akzo, zoals AKZ, Akzo Nobel,
Akzo-Nobel, enz. Om het programma daarbij een handje te helpen, moet er bij elke koersbron
een Zoektabel gemaakt worden waarin Vestics voor elk extern koersbestand het bijbehorende
Vestics fonds kan vinden en omgekeerd.
Zoektabellen zijn overal nodig waar Vestics zich qua fondsnaam moet aanpassen aan een
externe 'partner'. Als u koersen wilt exporteren uit Vestics, dan is het ook mogelijk om die
koersen te exporteren onder de fondsnaam die in Vestics gehanteerd wordt. In dat geval moet
het externe programma zich aanpassen aan de namen van Vestics. Dat is dan ook de reden
waarom bij het aanmaken van een bron voor het exporteren van koersen (beter gezegd een
Bestemming) er niet persé een Zoektabel nodig is.
Via de knop Maak tabel kunt u aangeven dat een lege Zoektabel moet worden aangemaakt
waarin wel de namen van alle externe bestanden zijn opgenomen, maar waarbij geen
koppelingen bestaan met Vestics fondsen. Deze koppelingen moeten dan later via
Zoektabelbeheer alsnog handmatig worden aangebracht.
Veel eenvoudiger is het echter om Vestics die koppelingen te laten maken door middel van de
knop Herkennen. In het volgende hoofdstuk wordt die mogelijkheid beschreven.

3.35.8 Het herkennen van de koersdata
Door op de knop Herkennen te drukken zal Vestics automatisch een Zoektabel aanmaken voor
de geselecteerde bron. Daarbij wordt voor elk van de bestanden in de aangegeven map
onderzocht met welk Vestics fonds de koersen overeen komen.
Als er al een Zoektabel is voor deze bron, dan worden alle bestaande koppelingen ongewijzigd
gelaten. Alleen bestanden die nog niet gekoppeld zijn, zullen onderzocht worden en indien
mogelijk gekoppeld worden.
Nadat u via Herkennen een nieuwe Zoektabel heeft aangemaakt, moet u altijd via de functie
Zoektabelbeheer (knop Zoektabel) controleren of alle fondsen herkend zijn, en eventueel de
resterende fondsen handmatig alsnog koppelen.
De niet-herkende fondsen staan vooraan in de Zoektabel en hebben als fondsnummer de waarde
-1 en hebben ook geen fondsnaam. Verderop wordt beschreven hoe het kan zijn dat fondsen niet
herkend werden.
3.35.8.1 Hoe werkt het herkennen?
Het herkennen van externe koersbestanden is gebaseerd op het volgende principe.
Voor alle fondsen die binnen Vestics bekend zijn, is er (meestal) ook koersdata beschikbaar.
Bij het gebruiken van externe koersen gaat het waarschijnlijk om koersen die zich over een
langere periode uitstrekken dan de eigen koersen van Vestics, of het gaat om koersen van een
andere tijdsinterval (bijv. kwartierkoersen) dan de eigen koersen van Vestics.
Hoe dan ook, er zal altijd wel een zekere overlap zijn tussen de reeds beschikbare koersen in
© 2001 Vestico BV

439

Vestics

Vestics en de externe koersen. Zo kan het zijn dat de Vestics koersen dagkoersen zijn van de
laatste 5 jaar, terwijl de externe koersen dagkoersen betreft over een periode van 10 jaar die 3
jaar geleden stopt; er is dan altijd nog een overlappende periode van 2 jaar. Of de externe
koersen zijn kwartierkoersen van het afgelopen jaar; ook nu weer is er een overlapping van 1
jaar.
Vestics maakt van deze overlappingen gebruik om te determineren welke koersen bij welk fonds
horen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een tabel (snapshot.vtb) waarin van alle bekende
fondsen de slotkoers van 256 referentiedagen zijn opgeslagen.
De referentiedagen zijn allemaal vrijdagen.
· Over de laatste 2,5 jaar worden de slotkoersen van elke vrijdag gebruikt (128x)
· Over de 2,5 jaar daaraan voorafgaand de slotkoers van elke 2de vrijdag (64x)
· Over de 5 jaar daaraan voorafgaand de slotkoers van elke 4de de vrijdag (64x)
In totaal bestrijken de 256 referentie vrijdagen een periode van bijna 10 jaar.
Met behulp van de referentiekoersen kunnen weekkoersen, dagkoersen en intradagkoersen met
de tabel vergeleken worden. Immers, in al die koersbestanden zitten wel ergens slotkoersen van
vrijdag. De referentietabel wordt automatisch opnieuw gegenereerd als de tabel ouder dan 1
maand is.
In geval van externe dagkoersen over de periode van 13 jaar geleden tot 3 jaar geleden zijn er
slechts 2 jaar overlapping met Vestics koersen van de afgelopen 5 jaar. Dat geeft 104 vrijdagen
die eventueel kunnen overlappen maar over de betreffende periode zit slechts elke 2de vrijdag in
de referentietabel, zodat er in totaal 52 overlappende referentiedagen zijn. Blijkt nu dat 48 van die
52 dagen de koersen identiek zijn, dan levert dat een score op van ca. 95%. De kans dat 2
verschillende fondsen op zoveel dagen dezelfde koers noteren is nihil en het koersbestand wordt
dus herkend als zijn van het betreffende fonds.

3.35.8.2 Waarom worden fondsen niet herkend?
Het herkennen van koersdata en het koppelen met Vestics fondsen lukt niet altijd.
De mogelijke redenen waarom een herkenning mislukt zijn...
· Het fonds is niet bekend binnen Vestics (bijv. buitenlandse fondsen)
· Er zijn nog geen koersen voor dat fonds binnen Vestics
· De externe koersdata overlapt niet met de Vestics koersdata
· De externe koersdata is fout, bijv. doordat een splitsing niet is doorgevoerd
· De externe koersdata is sterk vervuilt en bevat veel dagen met foutieve koersen

3.35.9 Externe koersformaten
Niet alle externe koersdata kan zo maar ingelezen worden in Vestics.
Op de eerste plaats moet uiteraard bekend zijn welk formaat koersdata het betreft, maar op de
tweede plaats moet het formaat ook ondersteund worden door Vestics.
In de nu volgende pagina's wordt besproken welke formaten ondersteund worden in Vestics.

3.35.10 Ondersteunde koersformaten
Verschil tussen Historische en updatebestanden
Een historisch koersbestand bevat een heleboel koersen van één bepaald fonds. Bijv. de
dagkoersen van Philips over de periode 1990-2000, of de kwartierkoersen van de AEX over 2002,
enz.
Een updatebestand bevat de koersen van één dag, maar voor een heleboel fondsen tegelijkertijd.
De bestanden die bijvoorbeeld dagelijks door Vestico, FIBBS en StockData verspreid worden met
de slotkoersen van die dag, zijn updatebestanden.
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Voor het importeren en exporteren van historische koersbestanden worden andere programma's
gebruikt dan voor het werken met updatebestanden.
Ondersteunde tekstformaten
Hoewel bij het inlezen van koersbestanden in tekstformaat (ook wel Ascii-formaat genoemd) het
gebruikte formaat vrij te defeniëren is, betekent dit in de praktijk dat er toch aan een aantal basis
voorwaarden voldaan moet worden om het importeren mogelijk te maken...
1. Het moeten historische bestanden zijn, geen updatebestanden (zie vorige alinea)
2. De datum moet numeriek zijn. Dus niet '31 april 2002' maar '31/4/2002' of '20020431', enz.
Dit geldt uiteraard met name voor de maand.
3. De bedragen moeten een decimale punt hebben. Dus '23.50' met een punt en niet '23,50'
met een komma.
4. De bedragen moeten geen aanduiding van de duizendtallen hebben, dus geen punt of
komma bij de duizendtallen.
Bestanden die aan deze criteria voldoen kunnen meestal zonder veel problemen in Vestics
geïmporteerd worden. Wel moet de juiste formaat defenitie toegevoegd worden aan de Asciitabel.
Aanpassing tekstformaten
Heeft u een tekstbestand dat niet voldoet aan bovenstaande criteria, dan zou u het bestand per
email naar support@vestico.nl kunnen sturen met de vraag of men een methode kan adviseren
om het bestand alsnog te importeren. Een mogelijke oplossing is ook om met behulp van het
Windowsprogramma WordPad aanpassingen te maken in de tekst. Zo kan men bijv. met
WordPad op eenvoudige wijze alle komma's vervangen door punten als blijkt dat het programma
niet voldoet aan voorwaarde 3 uit bovenstaande lijst. Dat gaat met de functie tekstvervangen die
meestal onder de menukeuze Bewerken te vinden is.
Niet-leesbare formaten
Als het geen tekstbestanden betreft, maar niet-leesbare interne koersdata van andere
beleggingspakketten, dan kan het zijn dat Vestics deze toch kan inlezen. Vestics kan op dit
moment de volgende soorten koersbestanden inlezen...
· Koersen in het MetaStock formaat, zowel het zgn. MetaStock-5 als het MetaStock-7 formaat.
· Koersen van het pakket Wallstreet, zowel Dagbestanden met de extensie.DAG als intradag
bestanden met de extensie .UUR
· Koersen van het pakket Hermes met de extensie .KBF
· Koersen van het pakket StockBrowser
· En natuurlijk de eerder genoemde Ascii of tekstbestanden
Exporteren vanuit andere beleggingssoftware
Indien u data wilt importeren van een pakket dat niet in bovenstaande lijst voorkomt, dan kunt u
eventueel gebruik maken van een exportfunctie in dat andere pakket. De meeste pakketten
hebben wel zo'n functie waarmee de koersdata in tekstformaat (Ascii-formaat) weggeschreven
kan worden. Indien u de keuze heeft uit diverse exportformaten, dan adviseren wij u het
MetaStock formaat te kiezen, omdat dit Ascii-formaat al bekend is binnen Vestics.

3.35.11 Definiëren Ascii-subformaat
Vestics ondersteunt standaard een aantal koersformaten die geïmporteerd, ingelezen of
geëxporteerd kunnen worden. Eén van de ondersteunde formaten is het tekstformaat, ook wel
Ascii-formaat genoemd. Helaas is er echter vrijwel geen standaard voor de indeling van dergelijke
tekstbestanden. Met andere woorden, iedereen doet het weer anders.
Daarom moet er in Vestics eerst een definitie gemaakt worden van de indeling van een dergelijk
tekstbestand voordat Vestics zo'n bestand kan importeren of exporteren. Al deze definities
(subformaten) worden opgeslagen in de Ascii-tabel.
Als u een voorbeeld van een dergelijk tekstbestand stuurt naar support@vestico.nl, dan kunnen
zij voor u de juiste definitie aanmaken, inclusief een korte beschrijving hoe u deze definitie
toevoegt aan de Ascii-tabel.
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Mocht u het zelf willen proberen, dan kan dat uiteraard ook.
Het datumformaat (en eventueel de tijd)
Vestics kan uitsluitend werken met numerieke datums, waarin dus het jaartal, de maand en de
dag getallen zijn. Data waarin de maand als tekst is opgenomen, bijv. "1Jan2002" of "31 mei
1998" kunnen dus niet verwerkt worden.
Bij de defentie van de datum wordt gebruik gemaakt van de volgende afkortingen: Y=jaar,
M=maand, D=dag, T=uur en I=minuut.
Op Amerikaanse websites wordt wel gebruik gemaakt van de notatie AM of PM om aan te geven
of het 's ochtends of 's avonds is. Met de kleine letter u kunt u aangeven dat er sprake is van een
dergelijke 12-uurs kodering.
Enkele voorbeelden:
De datum 31-01-2002 wordt gekodeerd als DD-MM-YYYY. De termen DD en MM forceren dat er
altijd 2 posities zijn.
De datum 1/31/2002 wordt gekodeerd als M/D/Y. De termen D en M geven aan dat de dag en
maand 1 of 2 cijfers hebben.
De datum 20021231 wordt gekodeerd als YYYYMMDD.
De datum+tijd 2002/12/31,11:30 wordt gekodeerd als YYYY/MM/DD,TT:II
De tijd 09:15 PM wordt gekodeerd als TT:II uu
Decimale punten
Normaliter verwacht Vestics koersgegevens in het Amerikaanse formaat, dus met een punt als
decimaal teken. Door in het begin van de formaatdefinitie de tekst <<DECIMALCOMMA>> op te
nemen, kunt u aangeven dat het decimaalteken een comma is. Uiteraard moet er dan een ander
scheidingsteken tussen de rubrieken staan.
De koersrubrieken
Vestics kent de volgende koersrubrieken... O=openingskoers, H=hoogste koers, L=laagste koers,
C=slotkoers, V=volume (omzet), E=open interest. Indien koersen uitgedrukt worden in centen,
zonder decimale punt, dan kunt u dat aangeven door de kleine letter o,h,l of c te gebruiken in
plaats van de hoofdletters O,H,L en C.
De fondsnaam
Indien het bestand in elke koersregel een fondsnaam bevat, dan kan deze aangegeven worden
met de letter S (symbol).
Overige gegevens
Alle overige rubrieken zijn voor het iinlezen in Vestics niet relevant. Dergelijke rubrieken worden
gekodeerd met de letter X (onbekend). Dus alle met X gekodeerde rubrieken worden bij het
inlezen gewoon overgeslagen.
Mocht u een bestand willen exporteren in het opgegeven formaat, dan zullen de rubrieken die met
X zijn aangegeven, geëxporteerd worden als lege rubrieken. Wilt u op de betreffende plaats liever
een 0 of andere tekst, dan kunt u deze tekst opgeven dmv de aanduiding X=0.
Werken met decimalekomma
De Nederlandse versie van Excel verwacht komma's als decimaal teken in ascii-bestanden, en
gebruikt puntkomma's tussen de velden. Om het mogelijk te maken om dergelijke afwijkende
bestanden in Vestics te importeren of uit Vestics te exporteren is het nodig dat u aangeeft dat de
komaa als decimaalteken gebruikt wordt. Dat doet u door de formaatdefinitie te laten beginnen
met <<DECIMALCOMMA>>
De totale formaat aanduiding
Enkele voorbeelden...
Als de koersdata er zo uitziet: 20020131,43.20,43.00,43.90,43.70,1560000
dan zou dit het formaat kunnen zijn: YYYYMMDD,O,L,H,C,V
Ander voorbeeld: 31/01/02,43.70,1560000
wordt gedefeniëerd als: DD/MM/YY,C,V
Nu een Excel voorbeeld: 25-01-2004;43,90;43,00;43,70;15600000
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wordt gedefineerd als: <<DECIMALCOMMA>>DD-MM-YYYY;H;L;C;V
Definitie toevoegen aan de tabel
Als u weet hoe de indeling van uw tekstbestand is, dan kunt u deze indeling toevoegen als nieuw
subformaat in de Ascii-tabel.

3.35.12 Aanpassen Ascii-tabel
Als u weet hoe de opbouw van de externe Ascii-bestanden is, dan kunt u deze definitie opnemen
in de Ascii-tabel.
De eenvoudigste manier om de Ascii-tabel aan te passen is via de knop met de 3 puntjes achter
de rubriek Subformaat.

Door op de knop te drukken wordt automatisch het programma Kladblok gestart en de Ascii-tabel
geopend. Desgewenst kunt u het programma Kladblok ook vanuit Windows starten en dan het
bestand \vestics\tables\ascii.vtb openen.

Elke regel in de tabel Ascii.vtb heeft een vast aantal rubrieken, die door middel van komma's van
elkaar gescheiden zijn.
De eerste regel begint met een #-teken en geeft de indeling aan; deze regel mag absoluut niet
aangepast worden omdat deze anders niet meer herkend wordt door de Vestics programma's.
Formaatnummer
Elke ascii-indeling moet een eigen, uniek, formaatnummer hebben. Gebruik voor uw eigen
formaten altijd getallen vanaf 100 zodat er geen conflict komt met nieuwe formaten van Vestico.
Naam
Kies een korte, maar betekenisvolle naam. Deze naam komt o.a. te voorschijn in het lijstje van
subformaten tijdens het bronbeheer.
Scheidingsteken
(nog niet in gebruik) Plaats hier altijd een 0.
Formaat
Dit is de formaatdefinitie zoals besproken in het vorige hoofdstuk.
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Kopregel definitie (optioneel)
Sommige Ascii-formaten vereisen dat de eerste regel van het bestand een formaatdefinitie bevat.
via de aanduiding HDR= kunt u de kopregel definitie toevoegen achter de formaatdefinitie. Dus in
bovenstaande voorbeeldtabel zou u bij het MetaStock formaat (subformaat 4) de volgende
kopregeldefinitie kunnen toevoegen achter de letter E aan het eind van de regel...
,HDR=<TICKER>,<PER>,<DTYYYYMMDD>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>,<OPE
NINT>
Voor het importeren van koersdata is de kopregeldefinitie niet nodig omdat Vestics gebruik maakt
van de formaatdefinitie om de bestandsindeling te weten te komen. Wilt u echter via de
exportfunctie van Vestics dit soort bestanden aanmaken, en met de juiste kopregel, dan is het
zaak dat u de gewenste kopregel aangeeft in de tabel.

3.36

Importeren Koersen
Het programma voor het Importeren van Koersen kan gebruikt worden om externe
koersgegevens permanent in Vestics te laden.
Er zijn 3 mogelijke redenen waarom u gebruik zou willen maken van dit programma...
1. U heeft vanuit een ander programma méér koersdata dan de met Vestics meegeleverde
koersdata
2. U heeft vanuit een ander programma intradag koersgegevens (bij Vestics worden alleen
dagkoersen geleverd)
3. U heeft eigen fondsen toegevoegd aan Vestics en u heeft koersdata van die nieuwe fondsen
Let op: Naast het programma voor het importeren van exteren koersdata is er ook nog een
programma voor het importeren van Vestics tikbestanden.
In de nu volgende hoofdstukken van dit helpboek zullen we het importprogramma in detail bespreken. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze helptekst, kunt u het hele boek in logische
volgorde doorbladeren.

3.36.1 Stappenplan importeren koersgegevens
Om koersen in Vestics te importeren vanuit externe bestanden dient u de volgende stappen te
doorlopen...
Stap-1: Fondsen toevoegen aan Vestics Fondstabel
Indien het koersdata betreft van fondsen die nog niet bekend zijn binnen Vestics, bijv.
buitenlandse fondsen, dan moet u deze fondsen eerst toevoegen aan de Vestics Fondstabel. Dat
gaat via de menukeuze Vesticsknop >> Instellingen >> Tabellen.
Stap-2: Externe bron definiëren
Voordat de koersdata geïmporteerd kan worden moeten de externe bestanden eerst
gedefiniëeerd worden in Vestics. Dat gebeurt in de vorm van een 'Bron' die toegevoegd wordt aan
de Brontabel. In deze Bron wordt aangegeven in welke map de bestanden staan, welk formaat de
bestanden hebben (bijv. MetaStock of Ascii), enz. U kunt deze functie rechtstreeks opstarten of
deze oproepen vanuit het importeerprogramma.
Stap-3: Ascii formaat definiëren
Als het om tekstbestanden gaat, zogenaamde Ascii koersdata, dan moet de indeling van deze
tekstbestanden bekend gemaakt worden via de Ascii-tabel van Vestics. Als het niet leesbare
koersdata betreft in het interne formaat van een ander pakket, dan kan deze stap overgeslagen
worden. Vestics kent de interne formaten van de meest gangbare beleggingspakketten en kan
deze rechtstreeks inlezen.
Stap-4: Aanmaken zoektabel
Tijdens het definiëren van de externe bron wordt tevens een zoektabel aangemaakt. Deze tabel
bevat voor elk extern koersbestand de verwijzing naar het daaraan gekoppelde Vestics fonds.
Met andere woorden, alleen koersbestanden die via de Zoektabel gekoppeld zijn, kunnen
geïmporteerd worden. Koersen van fondsen die nog niet bekend zijn in Vestics moeten dus eerst
© 2001 Vestico BV

Vestics Referenties Algemeen

444

aan de fondstabel toegevoegd worden (zie stap-1).
Stap-5: Importeren van de koersgegevens
Pas als Vestics weet waar de koersen staan (via de brontabel) en welke koersen bij welk fonds
horen (via de zoektabel) kunnen de gegevens geïmporteerd worden.
Stap-6: Controleren of het gelukt is
En nu nog even controleren of het importeren gelukt is...
· dat kan via Koersenbeheer (voor dagkoersen) of Koerstikkenbeheer (voor intradagbestanden)
waar u de koersbestanden direct kunt controleren
· dat kan eventueel ook doorr even een grafiek te maken. Maak dan een Daggrafiek of
Intradaggrafiek, al naar gelang de geïmporteerde koersen, en stel via de
Grafiekeigenschappen de juiste periode in.
· het kan ook zijn dat u al een grafiek heeft open staan van het betreffende fonds. In dat geval
zal de grafiek niet spontaan de geïmporteerde koersdata laten zijn. De grafiek laadt namelijk
eenmalig de koersen in het geheugen en merkt dus niet dat er nieuwe gegevens zijn. U zult dus
de grafiek helemaal moeten afsluiten en weer opnieuw maken. De eenvoudigste manier is dan
om het betreffende tabblad te verversen. daardoor worden alle grafieken en andere vensters op
dat tabblad gestopt en vervolgens weer gestart.

Voorbeeld: als voorbeeld zullen we laten zien hoe een koersbestand
geïmporteerd wordt..
Stap-1: Fonds toevoegen aan de Fondstabel
Stel u heeft van iemand minutenkoersen ontvangen van de Bund van 1 jaar. Nu bestaat er niet zo
iets als DE bund. Er zijn wel Bund-futures, maar er is geen onderliggende index, zoals dat wel het
geval is bij de DAX-futures. U moet dus zelf een aandeel of index toevoegen aan de Vestics
fondstabel waarin u dan later de koersen kunt importeren...
· kies Vesticsknop >> Instellingen >> Tabellen
· selecter het tabje Fondstabel (is waarschijnlijk al geselecteerd)
· selecteer het gewenste fondstype (aandeel of index)
· druk op Toevoegen
· vul bij Alias de gewenste fondsnaam in (bijv. Bund)
· selecteer de juiste Beurs (bijv. Frankfurt)
· druk op Toepassen
· sluit Tabellenbeheer
Stap-2: Externe bron definiëren
Om bij het importeren aan te kunnen geven waar de te importeren koersen staan maken we
gebruik van een Koersbron. Op die manier definiëren we eenmalig een bron en kunnen die
vervolgens zo vaak importeren als we willen.
· kies Vesticsknop >> Data >> Koersdata Importeren
· nu wordt het import programma gestart
· druk op de knop met de 3 puntjes (Nieuwe bron)
· nu bent u in Koersbronbeheer
· druk op de knop Nieuwe Bron
· noem deze Minutenkoers Bund en druk op OK
· selecteer Type bron als Oude koersen
· druk op de knop met de 3 punten achter Map en wijs het te importeren bestand aan
· kies bij Formaat de instelling Ascii formaat
· druk op de knop achter Subformaat om een nieuw subformaat te definiëren
Stap-3: Formaat toevoegen aan de Ascii tabel
· stel dat het koersbestand regels bevat met de volgende indeling...
· 2003-09-23,08:01;114.37;114.37;114.32;114.34;5232.00
· het bijbehorende ascii formaat zou er zo uit moeten zien...
· 6,Minutenkoersen,0,YYYY-MM-DD,TT:II;O;H;L;C
· deze regel zou dus toegevoegd moeten worden aan de ascii-table
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· sla de gewijzigde tabel op
· sluit het Kladblok programma
· u komt nu weer terug in Koersbronbeheer
Stap-2b: vervolg Externe bron definiëren
· kies bij Subformaat de instelling Minutenkoersen (zelfde naam als bij stap-3)
· kies bij Interval de instelling Intradag
· vul bij Minuten de waarde 1 in
Stap-4: Aanmaken Zoektabel
· druk op knop Maak tabel
· druk op knop Zoektabel
· u bent nu in Zoektabelbeheer
· klik op de eerste regel zodat de gegevens onder in het scherm gekopieerd worden
· selecteer onder in het scherm als fondstype Aandeel
· selecteer in het veld eronder uw eigen aangemaakt Bund aandeel (van Stap-1)
· plaats een vinkje in het kleine vakje erachter
· druk op Toepassen
· sluit het programma Zoektabelbeheer en sla de aangepaste tabel op
· u bent nu terug in Koersbronbeheer
· druk nu op OK om Koersbronbeheer te sluiten
Stap-5: Importeren
Nadat u het Koersbronbeheer heeft afgesloten bent u terug in het programma Importeren.
· selecteer de bron Minutenkoers Bund (zelfde naam als in stap-2)
· druk op Start
Nu worden de koersen geïmporteerd
· Stap-6: Controleren
We maken even een nieuwe grafiek om de koers zichtbaar te maken...
· druk op het gele mapje naast de Vesticsknop om de Fondsverkenner te starten
· zoek via beurzen >> Frankfurt >> Aandeel (of Index) naar de Bund
· kies rechter muisknop >> Grafiek >> Intradaggrafiek
· kies in de grafiek rechter muisknop >> Grafiekeigenschappen en pas de periode aan zodat
de periode overeenstemd met de geïmporteerde koersen.
Nu zouden de geïmporteerde koersen zichtbaar moeten zijn in de grafiek.

3.36.2 Ondersteunde formaten
Het importprogramma vcImportData kan allerlei verschillende soorten historische koersdata
importeren...
Echter geen updatebestanden...
Een historisch koersbestand bevat een heleboel koersen van één bepaald fonds. Bijv. de
dagkoersen van Philips over de periode 1990-2000, of de kwartierkoersen van de AEX over
2002, enz.
Een updatebestand bevat de koersen van één dag, maar voor een heleboel fondsen
tegelijkertijd. De bestanden die bijvoorbeeld dagelijks door Vestico, FIBBS en StockData
verspreid worden met de slotkoersen van die dag, zijn updatebestanden.
Voor een lijst van alle ondersteunde koersformaten verwijzen we naar de beschrijving van
Koersbronbeheer.
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3.36.3 Starten en Stoppen
Het programma voor het importeren van koersen kan gestart worden via Vesticsknop >> Data >>
Koersen importeren
Het programma kan gestopt worden doormiddel van de sluitknop met het kruisje in de rechter
bovenhoek van het venster.

3.36.4 Importeren van koersen
Het Importeren van Koersen is geheel gebaseerd op het principe van een vooraf gedefinieerde
koersbron.
Een dergelijke koersbron is een map op de harde schijf of op Cd-rom waarin zich een of
meerdere koersbestanden bevinden. Via een bij de koersbron behorende Zoektabel moet er eerst
een koppeling tussen de koersbestanden en de Vestics fondsen gemaakt worden.
Om vervolgens de koersen te importeren moet de juiste Koersbron geselecteerd worden uit de
lijst.

Indien er nog geen Koersbron gedefinieerd is voor de externe koersbestanden, druk dan op de
knop [...] om een nieuwe koersbron aan te maken. Daarna zal de nieuwe koersbron aan de lijst
zijn toegevoegd waar u deze dan kunt selecteren.
Nadat u de gewenste importbron heeft geselecteerd kunt u nog aangeven welke fondsen
geïmporteerd moeten worden. U kunt daarbij kiezen uit de volgende opties...
· Indien u Importeren op basis van zoektabel aanklikt, zullen alle fondsen geïmporteerd
worden die in de zoektabel voorkomen.
· Indien u Importeer fondsen die in fondslijst voorkomen aanklikt dan zullen alle fondsen
geïmporteerd worden die in de fondslijst voorkomen.
Indien u de keuze Gebruik Fondslijst selecteert, verschijnt er een lijst van alle bestaande
fondslijsten, waar u uit kunt kiezen.
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Via de knop [...] achter de lijst van fondslijsten is het mogelijk om een nieuwe fondslijst aan te
maken en die dan vervolgens te selecteren. Op die manier kunt u een fondslijst maken speciaal
voor deze gelegenheid.
Ongeacht of u de keuze van de te importeren fondsen laat afhangen van de zoektabel of van een
fondslijst zal in alle gevallen de naam van de geïmporteerde koersbestanden worden gemaakt
met behulp van de externe naam zoals die voor elk fonds in de zoektabel vermeldt is. Indien er
voor deze bron geen zoektabel is, of er worden via een fondslijst fondsen geïmporteerd die niet in
de zoektabel staan, dan zal de bestandsnaam van de geïmporteerde koersbestanden afgeleid
worden van de Alias van de fondsen in de Vestics fondstabel.
Via de knop Instellingen kunt aangeven hoe de geïmporteerde koersgegevens en eventuele
bestaande koersgegevens samengevoegd moeten worden.
Zodra de juiste Koersbron geselecteerd is kan het importeren van de koersgegevens gestart
worden door op de knop Start te drukken.
Controleren of het gelukt is
En nu nog even controleren of het importeren gelukt is...
· dat kan via Koersenbeheer (voor dagkoersen) of Koerstikkenbeheer (voor intradagbestanden)
waar u de koersbestanden direct kunt controleren
· dat kan eventueel ook doorr even een grafiek te maken. Maak dan een Daggrafiek of
Intradaggrafiek, al naar gelang de geïmporteerde koersen, en stel via de
Grafiekeigenschappen de juiste periode in.
· het kan ook zijn dat u al een grafiek heeft open staan van het betreffende fonds. In dat geval
zal de grafiek niet spontaan de geïmporteerde koersdata laten zijn. Door de grafiek te
verversen (F5) wordt de grafiek opnieuw getekend en dan zou u eventueel het effect van het
importeren moeten kunnen zien.

3.36.5 Instellingen
Bij het importeren van koersgegevens in Vestics kunt u zelf aangeven hoe de geïmporteerde
koersgegevens en eventuele bestaande koersgegevens samengevoegd moeten worden.
U activeert het instellingenpaneel door middel van de knop Instellingen.
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U kunt kiezen uit de volgende 5 mogelijkheden...
Bestaande data bewaren, alleen ontbrekende dagen aanvullen
Bij deze optie prevaleren de bestaande koersen. Als er dus overlappende dagen zijn tussen de
bestaande koersgegevens en de te importeren koersgegevens, dan worden de te importeren
koersgegevens voor die dagen genegeerd. Het resultaat is dat alle bestaande koersgegevens
ongewijzigd blijven, maar eventuele ontbrekende dagen worden aangevuld uit de te importeren
koersdata. Dat kunnen dus koersgegevens zijn van vóór de eerste Vestics koersen of eventuele
gaten in de bestaande Vestics koersen.
Gebruik geïmporteerde data aangevuld met huidige data
Bij deze optie prevaleren de te importeren koersen. Als er dus overlappende dagen zijn tussen de
bestaande koersgegevens en de te importeren koersgegevens, dan worden de bestaande
koersgegevens weggegooid en in plaats daarvan de te importeren koersgegevens genomen. Het
resultaat is dat alle externe koersgegevens worden geïmporteerd, maar eventuele ontbrekende
dagen worden aangevuld uit de bestaande Vestics koersdata. Dat kunnen dus koersgegevens
zijn van vóór de eerste koersen in het importbestand of eventuele gaten in het importbestand.
Laad geïmporteerde data over bestaande data
Indien de externe koersen over de bestaande koersen geladen worden, dan wordt elke koers
opnieuw samengesteld...
De openingskoers blijft ongewijzigd zoals deze in de bestaande Vestics koersdata is
De laagste koers wordt de laagste van de bestaande en de import koers
De hoogste koers wordt de hoogste van de bestaande en de import koers
De slotkoers wordt genomen van de import koers
Het volume wordt het hoogste van de beide
Op dagen dat slechts één van beide bestanden een koers heeft, wordt die koers genomen.
Laad bestaande data over geïmporteerde data
Indien de bestaande koersen over de externe koersen geladen worden, dan wordt elke koers
opnieuw samengesteld...
De openingskoers wordt genomen van de externe koersdata
De laagste koers wordt de laagste van de bestaande en de import koers
De hoogste koers wordt de hoogste van de bestaande en de import koers
De slotkoers wordt genomen van de bestaande Vestics koers
Het volume wordt het hoogste van de beide
Op dagen dat slechts één van beide bestanden een koers heeft, wordt die koers genomen.
Negeer bestaande en gebruik geïmporteerde data
Alle bestaande Vestics koersgegevens van de te importeren fondsen worden weggegooid en de
import koersen komen daarvoor in de plaats.
Nadat de gewenste instelling is geselecteerd kunt u op de knop OK drukken om terug te gaan
naar de importdialoog.
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3.36.6 Geautomatiseerde verwerking
Het is mogelijk om het programma vcImportData geheel geautomatiseerd z'n werk te laten doen.
Op die manier is het bijv. mogelijk om via een menukeuze onder het extra menu (zie
Configureren hulpprogramma's) een menukeuze te maken die niet alleen het programma start,
maar ook al meteen aangeeft wat het programma moet doen, zodat het programma zonder enige
gebruikersinteractie meteen zal beginnen en na afloop ook weer automatisch stopt.
Via de Taakplanner is het zelfs mogelijk te zorgen dat het programma op vastgestelde tijden
automatisch start, zodat u ook niet de menukeuze hoeft te maken om het programma te starten!
Op die manier heeft u dus een 100% geautomatiseerde verwerking.
De volledige commandoregel voor geautomatiseerde verwerking ziet er als volgt uit...
vcImportData.exe <bron> /LIST=<fondslijst> /MODE=<instelling> /OHLC=<0 of 1>
waarbij...
<bron> is de naam van de te importeren bron. Indien de naam van de bron een spatie bevat
dient de naam tussen aanhalingstekens geplaatst te worden, bijv. "Kwartierkoersen forum".
/LIST=<fondslijst> is een optionele instelling. Deze instelling komt overeen met het aanklikken
van de keuze "Importeren fondsen die in fondslijst voorkomen". Als deze ontbreekt dan wordt
geïmporteerd op basis van de zoektabel die bij de betreffende bron hoort. Als deze instelling
geactiveerd is dan worden alleen de fondsen geïmporteerd die zowel in de zoektabel als in de
fondslijst voorkomen.
Als de naam van de fondslijst een spatie bevat dient dit hele argument tussen aanhalingstekens
geplaatst te worden, bijv. "/LIST=Import lijst"
/MODE=<instelling> is een optionele instelling die gebruikt kan worden om aan te geven hoe de
geïmporteerde en de oude data samengevoegd worden. De volgende instellingen zijn mogelijk...
/MODE=1 activeert de instelling Bestaande data bewaren, alleen ontbrekende dagen aanvullen
/MODE=2 activeert de instelling Gebruik geïmporteerde data aangevuld met huidige data
/MODE=3 activeert de instelling Laad geïmporteerde data over bestaande data
/MODE=4 activeert de instelling Laad bestaande data over geïmporteerde data
/MODE=5 activeert de instelling Negeer bestaande en gebruik geïmporteerde data
/OHLC=0 of /OHLC=1 is een optionele instelling die aageeft of alleen de slotkoers geïmporteerd
moet worden of ook de Open, Hoogste en Laagste koers. Indien u deze instelling weg laat dan
geldt /OHLC=1.
Meer informatie over de diverse instellingen vindt u in de hoofdstukken Importeren van koersen
en Instellingen.
Enkele voorbeelden...
vcImportData.exe "Kwartierkoersen forum" /OHLC=0
vcImportData.exe Importmap
vcImportData.exe "Koersen van Jan" "/LIST=Import lijst" /MODE=5

3.37

Tikbestand importeren
Met behulp van dit programma kan een Vestics Tikbestand geïmporteerd worden.
Dit programma is uitermate geschikt om gemistte koersdata alsnog te importeren aan de hand
van het tikbestand van een andere Vesticsgebruiker.
Stel u heeft door storing een deel van de koerstikken van hedenochtend gemist. Nadat u de
storing heeft verholpen en Vestics weer gestart is, ziet u in alle intradaggrafieken een lelijk gat.
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Door een mede-Vesticsgebruiker te vragen om het "Huidige tikbestand" op te sturen per e-mail
kunt u de tikken uit zijn tikbestand importeren.
In de nu volgende hoofdstukken van dit helpboek zullen we het import tikbestand programma in detail bespreken. Door
steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze helptekst, kunt u het hele
boek in logische volgorde doorbladeren.

3.37.1 Starten en stoppen
U kunt het programma voor het Importeren Tikbestand starten via Vesticsknop >> Data >>
Importeren Tikbestand.

3.37.2 Selecteren te importeren Tikbestand
Als het programma gestart is, moet eerst het te importeren tikbestand geopend worden...

· druk op de knop met de 3 puntjes

·
·
·
·
·

ga eventueel naar de map waar het te importeren tikbestand staat
selecteer het te importeren tikbestand en druk op Openen
nu wordt het bestand geopend
in de rubriek Aantal tikken wordt het totale aantal tikken in het bestand weergegeven
in de rubriek Importeren tussen worden de tijden van de eerste en laatste tik weergegeven
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Desgewenst kunt u via de knop Weergeven de inhoud van het tikbestand bekijken.

3.37.3 Instellen selectiecriteria
Nadat het te importeren tikbestand geopend is, moet u instellen welke koerstikken u uit het
bestand wilt importeren.
Daarbij kunt u simpelweg alle koerstikken importeren, of allerlei selecties toepassen.

Via de rubriek Importeren tussen .... en .... kunt u aangeven dat alleen de koerstikken van een
bepaalde tijdsperiode geïmporteerd moeten worden. Als deze rubriek niet geselecteerd is,
worden in princiepe alle koerstikken geïmporteerd.
Via de rubriek Slechts één fonds kunt u aangeven dat alleen de fondsen van één bepaald fonds
geïmporteerd moeten worden. Het te importeren fonds kunt u selecteren via de knop met de 3
puntjes.
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Via de rubriek Alleen de fondsen in de fondslijst kunt u aangeven dat alleen de koerstikken van
de fondsen in de fondslijst geïmporteerd moeten worden. U kunt de fondslijst selecteren via de
knop met het zwarte driehoekje. U kunt desgewenst een speciale lijst voor dit doel maken via de
Fondsverkenner.
Via de rubriek Tikbestand is van deze Vestics installatie kunt u aangeven dat het een
tikbestand betreft dat op deze computer is aangemaakt. Als deze rubriek niet is aangevinkt
worden de fondsnummers van 1.000.000 tot 1.999.999 overgeslagen bij het importeren, omdat
deze nummers worden toegekend aan fondsen die u zelf toevoegd aan de Fondstabel.
Via de rubriek Ook optiekoersen importeren kunt u aangeven dat de koersen van opties ook
geïmporteerd moeten worden. Als u dit vinkje niet plaatst worden deze koerstikken niet
geïmporteerd.
Via de rubriek Ook futurekoersen importeren kunt u aangeven dat de koersen van futures ook
geïmporteerd moeten worden. Als u dit vinkje niet plaatst worden deze koerstikken niet
geïmporteerd.
Via de rubriek Ook bied en laatkoersen importeren kunt u aangeven dat de bied en laatkoersen
ook geïmporteerd moeten worden. Als u dit vinkje niet plaatst worden deze koerstikken niet
geïmporteerd.
Terwijl u rubrieken activeert en de-activeert, zal het programma steeds opnieuw berekenen
hoeveel van de koerstikken voldoen aan de ingestelde selectiecriteria. Het resultaat kunt u
aflezen boven in het scherm in de rubriek Te importeren.

3.37.4 Het importeren
Nadat u de gewenste selectie heeft ingesteld kunt u op de Start knop drukken om het importeren
te starten.

Nadat het importeren gebeurd is, wordt in de rubriek Geïmporteerd het aantal geïmporteerde
koerstikken weergegeven.

Door op OK te drukken wordt het venster gesloten en het programma gestopt.

3.37.5 Het importeren naar ander fonds
Tijdens het importeren van een tikbestand is het ook mogelijk om de koerstikken over te zetten
op een ander fonds.
Alle koerstikken in alle tikbestanden van Vestics bevatten een fondsnummer zodat Vestics weet
voor welk fonds de betreffende koerstik is. Om de koersen van het ene fonds over te zetten naar
een ander fonds moet dus het fondsnummer in de koerstikken aangepast worden.
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Dit omzetten van het fondsnummer kan als volgt gerealiseerd worden...

Eerst activeert u de rubriek Slechts één fonds, en u selecteert daar het oorspronkelijke
fondsnummer, dat momenteel in de koerstikken staat.
Vervolgens activeert u de rubriek Importeren voor ander fonds, en u selecteert dara het nieuwe
fonds waar de koerstikken aan toegekent moeten worden.
Het is niet mogelijk meerdere fondsen tegelijkertijd te importeren als u de koerstikken wilt
overzetten naar een ander fonds. Dus als u dit voor meerdere fondsen wilt doen, dan moet u voor
elk fonds apart hetzelfde tikbestand steeds weer opnieuw importeren.

3.38

Koersen opnieuw ophalen
Met behulp van dit programma kunnen koersen opnieuw opgehaald worden van de Vestics
server.
Normaliter zal Vestics zelf bijhouden weke koersen al opgehaald zijn bij Vestico, en deze dus
geen tweede keer meer ophalen. Ook al haalt u heel onregelmatig uw koersen op, Vestics weet
welke koersen al opgehaald zijn en welke nog niet, en daardoor heeft u altijd koersdata die
compleet is.
Mocht het echter gebeuren dat u een gat in de koersdata heeft, of foutieve koersen in uw
dagbestanden heeft, dan kunt u deze meestal verhelpen door die koersdata opnieuw op te halen
van de Vestics server.

3.38.1 Starten
U kunt het programma starten via Vesticsknop >> Data >> Koersen opnieuw ophalen.
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3.38.2 Koersen ophalen
Als u het programma start, kunt u instellen over welke periode u de koersen opnieuw wilt ophalen.

Voordat u koersen opnieuw kunt ophalen moet u bij Startdatum en Einddatum even aangeven
over welke periode u de koersen opnieuw wilt ophalen.
Vervolgens drukt u op Start en de koersen worden opgehaald.
Let op: het kan zijn dat er veel meer wordt opgehaald dan alleen maar de koersen van de
ingestelde periode. Als er namelijk nog koersbestanden of wijzigingen op de server staan die nog
niet eerder zijn opgehaald, dan worden die ook opgehaald.

3.38.3 Koersen selectief ophalen
Normaliter zult u alle koersen uit een bepaalde periode opnieuw willen ophalen. Dat daarbij
eventueel koersen worden opgehaald die u al heeft, kan geen kwaad. De nieuw opgehaalde
koersen vervangen gewoonweg eerdere (slot) koersen die u al had.
Het is echter mogelijk om zelf te bepalen welke koersen opnieuw opgehaald worden.
Voor dat doel stelt u wederom de Startdatum en Einddatum van de gewenste periode in, en
vervolgens drukt u op de knop Selecteren. Daardoor wordt een lijst aangemaakt van alle
koersbestanden in de betreffende periode...
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Als u nu selectief regels gaat verwijderen uit de lijst, dan zullen de verwijderde bestanden niet
opnieuw opgehaald worden. Alleen de bestanden die u in de lijst laat staan worden opnieuw
opgehaald van de Vestics server.
De beschikbare koersbestanden hebben allemaal de datum in de naam, gevolgd door een
aanduiding van de inhoud. Deze aanduiding kan de volgende vormen hebben...
· amsaand zijn Aandelen Euronext Amsterdam
· amsfund zijn de Beleggingsfondsen Euronext Amsterdam
· amsind zijn de Indices Euronext Amsterdam
· amsobli zijn de Obligaties
· amsoptba zijn de Opties en Futures (middenkoers) Euronext Amsterdam
· amsopties zijn de Opties en Futures (gedane koers) Euronext Amsterdam
· forexcross zijn de Valuta's
· intindexen zijn de Internationale Indices
Van de Internationale Indices zijn er meerdere varianten, gekenmerkt door een toevoeging (bijv.
_15) die aangeven van hoe laat de koersen zijn. Dus _15 zijn de koersen 15:00. Afhankelijk van
welke versie van de Internationale Indices het betreft, zijn het steeds weer andere beurzen
waarvan inmiddels de slotkoersen beschikbaar zijn. Het zal duidelijk zijn dat de slotkoers van de
DAX nog niet staat in de _16 bestanden, maar wel in de _19 bestanden. U hoeft dara verder geen
rekening mee te houden want Vestics regelt dat allemaal.

3.39

Ophalen Koershistorie
Met dit programma is het mogelijk om historische koersen op dagbasis te downloaden van de
website finance.yahoo.com en deze dan automatisch te importeren in Vestics.
Let op: Deze functionaliteit staat geheel los van de koersleverantie van de officiële koersen van
de Euronext fondsen die onderdeel uitmaakt van het Vestics abonnement. Bij het Vestics
abonnement worden standaard 5-10 jaar koersgegevens van de Nederlandse aandelen
meegeleverd, en deze koersen worden geheel automatisch elke dag bijgewerkt. Daar hoeft u
als gebruiker verder niets aan te doen. Omdat de koersen van de Nederlandse aandelen
automatisch worden bijgehouden door Vestics, is de functie "Ophalen koershistorie" dan ook
met name bedoeld voor het opbouwen en bijhouden van de koershistorie van buitenlandse
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aandelen.
In de nu volgende hoofdstukken van dit helpboek zullen we het programma in detail bespreken. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze helptekst, kunt u het hele boek in logische
volgorde doorbladeren.

3.39.1 Opstarten programma
U kunt dit programma op verschillende manieren starten...
· via Vesticsknop >> Data >> Koershistorie ophalen van Yahoo
· voorgeprogrammeerd door via Vesticsknop >> Extra >> Hulpprogramma's configureren te
selecteren en op die manier een nieuwe menukeuze te maken met als Omschrijving "Ophalen
koersen" en als Commando "vcGetHistory.exe" plus eventuele argumenten betreffende wat
opgehaald moet worden.
· geheel automatisch door via de taakplanner van Vestics een taak te programmeren waardoor
bijv. elke avond de koersen opgehaald worden.
Als het programma normaal gestart is, dan kunt u via het scherm instellen wat u allemaal wilt
ophalen.
Het is echter ook mogelijk om bij het opstarten meteen al enkele opstart argumenten mee te
geven waardoor het programma zonder interactie zijn werk zal doen. Op die manier hoeft u
slechts eenmalig alles in te stellen en kunt u vervolgens door een simpele druk op de knop
dezelfde functie steeds weer herhalen. Zie hiervoor het hoofdstuk
geautomatiseerd koersen ophalen verderop in dit helpboek.
Let op: Deze functionaliteit staat geheel los van de koersleverantie van de officiële koersen van
de Euronext fondsen die onderdeel uitmaakt van het Vestics abonnement. Bij het Vestics
abonnement worden standaard 5-10 jaar koersgegevens van de Nederlandse aandelen
meegeleverd, en deze koersen worden geheel automatisch elke dag bijgewerkt. Daar hoeft u
als gebruiker verder niets aan te doen. Omdat de koersen van de Nederlandse aandelen
automatisch worden bijgehouden door Vestics, is de functie "Ophalen koershistorie" met name
bedoeld voor het opbouwen en bijhouden van de koershistorie van buitenlandse aandelen.

3.39.2 Instellingen scherm
Als het programma gestart wordt zonder opstartargumenten, dan ziet u het volgende scherm...
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U kunt op 3 manieren aangeven voor welke fondsen u de koersen wilt ophalen...
Eén fonds

U kunt de koersen van één enkel fonds ophalen. Als u die optie aanklikt dan komt er een extra
veld te voorschijn waarin u het gewenste fonds kunt selecteren
Fondslijst

U kunt de koersen ophalen van alle fondsen die in een fondslijst staan. Daarbij kunt u gebruik
maken van een bestaande fondslijst (bijv. de fondslijst AEX) of u kunt hiervoor speciaal een
fondslijst aanmaken. Door op de knop met de 3 puntjes te drukken wordt automatisch de
fondsverkenner gestart zodat u een fondslijst kunt aanmaken of aanpassen.
De naam van de fondslijst kan opgezocht worden in de lijst achter deze keuze.
Alle fondsen

Indien u deze optie selecteert worden alle fondsen opgehaald die in de zoektabel voor ophalen
historie (Internet_GetHistory.vmt) zijn opgenomen. Via Vesticsknop >> Beheer >>
Zoektabelbeheer kunt u deze zoektabel bekijken en eventueel aanpassen.
In de lijst die achter deze keuze zichtbaar wordt kunt u zien welke fondsen er allemaal opgehaald
zullen worden. Het selecteren van enig fonds uit de lijst heeft verder geen enkel effect.
Begindatum

Via de begindatum kunt u aangeven vanaf welke datum de koersen worden opgehaald. Vanaf
welke datum er koersen beschikbaar zijn op Yahoo is sterk wisselend. Van sommige fondsen is
dat slechts enkele jaren, van andere fondsen zijn de koersen vanaf 1985 op te halen. U zou dus
de eerste keer een datum van bijv. 1985 kunnen ingeven, en vervolgens elke week bijv. de
koersen van de afgelopen week aan te vullen.
Opgehaalde bestanden niet verwijderen
De opgehaalde koersbestanden worden in eerste instantie opgeslagen in een nieuwe map met de
naam \vestics\data\import\importYYYYMMDDHHMM. Nadat de koersbestanden geïmporteerd
zijn wordt deze map automatisch verwijderd. Door echter een vinkje te plaatsen in deze rubriek
kunt u voorkomen dat deze map verwijderd wordt. Op die manier kunt u bijv. de opgehaalde
koersbestanden ook importeren in andere programma's.
Niet importeren, bestanden alleen ophalen
Als u deze optie aanvinkt zullen de koersen alleen worden opgehaald maar niet worden
geïmporteerd in Vestics. Uiteraard worden de koersbestanden na het ophalen dan ook niet
automatisch verwijderd.De opgehaalde koersbestanden zijn na het ophalen te vinden in de map
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\vestics\data\import\importYYYYMMDDHHMM waarbij het laatste deel de actuele datum en tijd is
toen het programma gestart werd.
Nadat u alle instellingen heeft gemaakt kunt u het ophalen en importeren van de koersen starten
door op de Start-knop te drukken. Het voortgangsscherm komt dan te voorschijn en u kunt het
proces van het ophalen en importeren op die manier volgen.

3.39.3 Het voortgangsscherm
Nadat alle instellingen zijn gemaakt kunt u het ophalen van de koersen starten door op de knop
Start te drukken.

Tijdens het ophalen ziet u steeds de Fondsnaam van het fonds dat op dat moment opgehaald
wordt.
In de bovenste voortgangsbalk ziet u hoever het ophalen van het betreffende fonds inmiddels
gevorderd is. Dit is slechts een schatting omdat niet zeker is hoeveel koersdata daadwerkelijk
beschikbaar is op Yahoo.
In de onderste voortgangsbalk ziet u ver het ophalen gevorderd is wat betreft het totaal aantal
op te halen fondsen.
In het grote venster wordt per fonds een regel weergegeven met de begin en einddatum van de
opgehaalde koersen.
Door op de knop Annuleren te drukken kunt u het ophalen van de koersinformatie afbreken.

3.39.4 Onbekende Yahoo symbolen
Als u één enkel fonds of een hele lijst van fondsen ophaalt, dan wordt daarbij gebruik gemaakt
van de zoektabel Internet_GetHistory.vmt om de juiste Yahoo symboolcode op te zoeken voor elk
opgevraagd fonds. Mocht een fonds niet voorkomen in deze zoektabel, dan wordt teruggevallen
op de zoektabel Internet_Yahoo.vmt, die ook gebruikt wordt door het inleesprogramma Internet.
In de praktijk is de zoektabel Internet_GetHistory.vmt vrijwel leeg, en worden alle
symboolcodes gevonden in de zoektabel Internet_Yahoo.vmt. Op die manier hoeven de
codes maar één keer ingegeven te worden en kunnen ze door zowel vcGetHistory als door
vcTickInternet worden gebruikt.
Omdat vcGetHistory de koersen ophaalt van de Amerikaanse Yahoo website, terwijl
vcTickInternet de koersen ophaalt van de Duitse Yahoo website, kan het voorkomen dat de
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beide websites verschillende symboolcodes hanteren (op dit moment is dat met name het
geval bij de fondsen van de EuroNext Parijs). In dat geval dient het fonds in beide
zoektabelen opgenomen te worden, waarbij de Amerikaanse code in de zoektabel
Internet_GetHistory wordt geplaatst en de Duitse code in de Internet_Yahoo tabel.
Het kan zijn dat er in de fondslijst fondsen staan die niet voorkomen in de Zoektabel. In dat geval
verschijnt onderstaand dialoogvenster waar u de juiste Yahoo symboolcode kunt ingeven...

U moet dan naar de website finance.yahoo.com gaan en daar de juiste symboolcode opzoeken.

Door op de website op de menukeuze Symbol Lookup te klikken verschijnt onderstaande
dialoog waarmee u kunt opzoeken wat bijv. de symboolcode van Getronics is...

Vergeet niet om in de rubriek Market te kiezen voor World Markets of USA & Canada al naar
gelang het fonds dat u zoekt. Door vervolgens op de knop Look Up te drukken worden alle
fondsnamen waarin de opgegeven tekst voorkomt (in dit geval Getronics) getoond.

© 2001 Vestico BV

Vestics Referenties Algemeen

460

Er verschijnt nu een lijst van alle fondsnamen waarin het opgegeven woord voorkomt. De door
ons gezochte code is GVKN.AS en die kunnen we vervolgens intoetsen in het invoerveldje en op
de knop OK drukken.

Als u de code niet kunt vinden of het betreffende fonds gewoon wilt overslaan, dan kunt u op de
knop Annuleren drukken.
Soms zult u de code niet vinden bij Yahoo omdat men van het betreffende fonds geen historische
koersen heeft. Zo zijn van de 300 Nederlandse aandelen slechts een 50-tal te vinden bij Yahoo.
Als u de Yahoo-code van een fonds eenmalig heeft ingegeven dan wordt deze code toegevoegd
aan de zoektabel zodat deze in de toekomst automatisch bekend is.

3.39.5 Het importeren
Nadat alle koersbestanden zijn opgehaald van Yahoo staan deze in een nieuwe map die speciaal
voor deze download is aangemaakt met de naam \vestics\data\import\importYYYYMMDDHHMM
waarbij YYYYMMDDHHMM staat voor de datum en tijd wanneer de download gestart werd. De
namen van de opgehaalde koersbestanden in die map zijn gelijk aan de Yahoo symboolcode met
de toevoeging .CSV.
Na het ophalen zal het programma vcImportData automatisch worden gestart om deze
koersgegevens bij te werken in de Vestics koersbestanden. Er verschijnt dan een apart
statusvenster van het Importeren koersen. Dit venster sluit automatisch enkele seconden nadat
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het importeren klaar is.

Zoals u kunt zien in het statusvenster heeft het programma voor het ophalen van de koershistorie
(vcGetHistory) automatisch een koersbron aangemaakt voor het importeren van de opgehaalde
historische koersbestanden. Deze koersbron wordt na het importeren weer verwijderd uit de
bronnentabel.
Handmatig importeren
Als u om de een of andere reden zelf de opgehaalde koersen wilt importeren, bijv. omdat u in
eerste instantie de optie heeft aangevinkt dat niet geïmporteerd moet worden, dan zult u zelf een
aantal stappen moeten nemen...
· maak een nieuwe koersbron aan die verwijst naar de map waarin de opgehaalde
koersbestanden staan. Normaliter is dat de map
\vestics\data\import\importYYYYMMDDHHMM. De naam van die koersbron mag u zelf
bepalen.
· Het formaat van de Yahoo koersbestanden is Ascii en het subformaat is Import
Internet_Yahoo. Dit subformaat wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van Ascii
subformaten als u één keer het programma vcGetHistory heeft gebruikt.
· kopieer de zoektabel van Yahoo (Internet_Yahoo.vmt in de map \vestics\tables\match) en geef
de kopie als naam Source_xxxxx.vmt waarbij xxxxx de naam is die u aan de koersbron heeft
gegeven.
· start het programma vcImportData.exe
Maar zoals gezegd... dit is alleen als u persé zelf wilt importeren. Normaliter zal het importeren
automatisch geschieden en hoeft u dus verder niets te doen!

3.39.6 Programma beëindigen
Nadat de koersen zijn opgehaald wordt automatisch het programma gestart om deze te
importeren.
Als het importeren klaar is zal het statusvenstertje van het importeren na enkele seconden
automatisch sluiten en ziet u in het statusvenster van het programma voor het ophalen van de
historische koersen onderstaande boodschappen.
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Door op de knop OK te drukken sluit het programma af.

3.39.7 Geautomatiseerd koersen ophalen
Het programma voor het ophalen van historische koersen kan volledig geautomatiseerd en
zonder ingrepen van de gebruiker gedraait worden.
Om dat mogelijk te maken kunnen enkele argumenten meegegeven worden in de opstartregel
van het programma.
De opstartregel ziet er als volgt uit...
vcGetHistory.exe "/LIST=xxxxxxxx" /DAYS=yyy /MODE=z /NOIMPORT /NODELETE
Waarbij...
vcGetHistory.exe de naam is van het programma. Dit programma staat in de map
\vestics\programs en moet ook vanuit die map opgestart worden. Het is dus wel mogelijk om bijv.
een snelkoppeling te maken naar dit programma vanuit het Windows bureaublad, maar u kunt het
programma zelf niet kopieëren naar het bureaublad.
Het argument /LIST=xxxxxxxx geeft aan dat het programma volledig geautomatiseerd z'n werk
moet doen. Daarbij is xxxxxxxx de naam van de fondslijst die de fondsen bevat welke opgehaald
moeten worden. Indien fondsen in de fondslijst staan die niet voorkomen in de zoektabel voor
Yahoo (Internet_Yahoo.vmt) dan zal er geen interactie met u plaatsvinden om de Yahoo
symboolcode te vragen. Het programma zal ontbrekende fondsen gewoon overslaan.
Let op: de naam van de fondslijst is hoofdlettergevoelig.
Let op: als er in de naam spaties voorkomen, dan moeten er aanhalingstekens gebruikt worden:
"/LIST=Mijn fondslijst".
Het argument /DAYS=yyy geeft aan vanaf hoeveel dagen geleden de koersen opgehaald moeten
worden. Dus als u de koersen van 1 maand wilt ophalen dan geeft u op /DAYS=31. Als u alle bij
Yahoo beschikbare historie wilt ophalen (sinds ong. 1985) dan geeft u bijv. 20 x 365 = 7300 op.
Het argument /MODE=z geeft aan op welke manier de koersen geïmporteerd moeten worden in
Vestics...
1. Bestaande data bewaren, alleen ontbrekende dagen aanvullen
2. Gebruik geïmporteerde data aangevuld met huidige data
3. Laad geïmporteerde data over bestaande data
4. Laad bestaande data over geïmporteerde data
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5. Negeer bestaande en gebruik geïmporteerde data
Voor een gedetailleerde beschrijving van de 5 verschillende manieren om te imporetren verwijzen
we naar de beschrijving van het importeerprogramma.
Let op: Op dit moment is /MODE=2 te adviseren omdat de standaardinstelling (/MODE=1) niet
altijd goed werkt.
Door /NOIMPORT in de opstartregel mee te geven kunt u aangeven dat de koersen wel
opgehaald moeten worden maar niet in Vestics geïmporteerd moeten worden. Voor het normale
gebruik van het programma moet u deze instelling dus niet gebruiken.
Door /NODELETE in de opstartregel mee te geven kunt u aangeven dat de opgehaalde
koersbestanden niet automatisch verwijderd worden nadat deze geïmporteerd zijn. Voor het
normale gebruik van het programma moet u deze instelling dus niet gebruiken.
U kunt het geautomatiseerd ophalen van de koersen op verschillende manieren bewerkstelligen...
· Door middel van een zelfgemaakte menukeuze in het Extra menu van Vestics (zie
Configureren hulpprogramma's)
· Door middel van de Vestics Taakplanner
· Door een snelkoppeling te maken op het Windows Bureaublad
· Door middel van de Windows functie "Geplande taken"
Let op: Deze functionaliteit staat geheel los van de koersleverantie van de officiële koersen van
de Euronext fondsen die onderdeel uitmaakt van het Vestics abonnement. Bij het Vestics
abonnement worden standaard 5-10 jaar koersgegevens van de Nederlandse aandelen
meegeleverd, en deze koersen worden geheel automatisch elke dag bijgewerkt. Daar hoeft u als
gebruiker verder niets aan te doen. Omdat de koersen van de Nederlandse aandelen automatisch
worden bijgehouden door Vestics, is de functie "Ophalen koershistorie" met name bedoeld voor
het opbouwen en bijhouden van de koershistorie van buitenlandse aandelen.

3.39.8 Stappenplan ophalen koershistorie
Onderstaand stappenplan beschrijft hoe u een nieuw fonds kunt toevoegen aan Vestics en
vervolgens van Yahoo de koershistorie op kunt halen...
1. zoek bij Yahoo de ticker op voor het betreffende fonds
We verwijzen hiervoor naar de uitgebreide beschrijving voor het opzoeken van de Yahoo ticker
2. zoek het fonds in de fondstabel
· kies Vesticsknop >> Instellingen >> Tabellen (bij Vestics 2)
· u bent dan al meteen in het beheer voor de Fondstabel
· selecteer linksboven het gewenste fondstype (bijv. Aandeel)
· check voor alle zekerheid of het fonds niet al in de lijst aan de linkerkant staat
3. voeg fonds toe indien nog niet in de fondstabel
· druk op de knop Toevoegen (rechtsboven in het venster)
· vul de Alias (korte naam) in
· klik op Naam om de Alias over te nemen of breng desgewenst een langere naam in
· selecteer de juiste Beurs
· vul eventueel de Regio en Sector in
4. vul de Yahoo ticker in als externe naam voor GetHistory
· druk eventueel op de knop bewerken als het fonds al bestond
· zoek bij de Zoektabellen de regel op voor Internet_GetHistory
· plaats een vinkje in de rubriek Actief
· vul bij Externe naam de juiste ticker in (bijv. MSFT voor Microsoft)
· vul een korte omschrijving in bij Extra informatie
· druk op Toepassen
Herhaal bovenstaande stappen voor alle fondsen die u wilt downloaden van Yahoo
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5. start het ophalen van de koershistorie
U kunt het programma starten via Vesticsknop >> Data >> Koershistorie ophalen van Yahoo.
6. Ophalen koersen
· vul de gewenste periode in (van/tot datum)
· selecteer de rubriek Eén fonds en selecteer het gewenste fonds
· druk op de knop Start
Nu worden de koersen van het fonds opgehaald
Varianten
· door even een fondslijst te maken (zie aanmaken fondslijst), en deze fondslijst vervolgens te
selecteren bij het ophalen van de koershistorie, kunt u in één keer een heleboel fondsen
ophalen.
· als u vaak dezelfde fondsen wilt ophalen kunt u daar ook een aparte menukeuze voor maken.
In het commando van de menukeuze kunt u enkele extra argumenten opgeven waardoor het
programma geheel automatsich de gewenste koersen zal ophalen
· via de Taakplanner kunt u een dergelijk automatisch ophaal-commando of vaste tijden laten
starten, bijv. elke avond om 23:00.

3.40

Exporteren koersdata
Het programma voor het exporteren van koersdata stelt u in staat om incidenteel of volledig
geautomatiseerd, koersen te exporteren naar een extern dataformaat.
Voordat u koersen kunt exporteren moet u eerst...
1. Bepalen naar welke map geëxporteerde koersbestanden moeten
2. In welk bestandformaat (Ascii, MetaStock, enz) de bestanden moeten zijn
3. Voor welke fondsen de koersen moeten worden geëxporteerd
De map en het bestandsformaat worden bepaald door de gebruikte Bron in de Brontabel. (In dit
geval betreft het geen echte bron maar eerder een Doel en is Vestics de Bron, maar daar laat u
zich hopelijk niet door verwarren).
De te exporteren fondsen worden bepaald door de Zoektabel die aan de betreffende Bron
gekoppeld is.

3.40.1 Starten en stoppen
U start het programma via Vesticsknop >> Data >> Exporteren koersdata.
Het is ook mogelijk een geheel voorgeprogrammeerde menukeuze onder het Extra menu te
maken, waardoor een simpele klik op de betreffende menuekeuze het exporteren in gang zet dat
daarna geheel automatisch afloopt. Op soortegelijke wijze is het ook mogelijk om het
geautomatiseerde exporteren op te nemen in de Vestics Taakplanner, waardoor het exporteren
op vaste tijden gestart wordt en geheel automatisch afloopt.
Het programma kan gestopt worden via de sluitknop rechtsboven in het venster, of na het
uitvoeren van de exportfunctie door op de OK-knop te drukken.
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3.40.2 De exportdialoog
Als het programma vcExportData gestart wordt, verschijnt onderstaand dialoogvenster...

Het is de bedoeling dat u eerst aangeeft naar welke Bestemming de koersen geexporteerd
moeten worden. Met behulp van de knop met het zwarte driehoekje kunt u de lijst van bekende
Bronnen en exportbestemmingen openen en daaruit de gewenste exportbestemming selecteren.
Als dit de eerste keer is dat u de koersgegevens exporteerd, moet u eerst een
exportbestemming aanmaken door op de knop [...] te drukken.

Nadat u de gewenste exportbestemming heeft geselecteerd kunt u nog aangeven welke fondsen
geëxporteerd moeten worden. U kunt daarbij kiezen uit de volgende opties...
· Indien u Gebruik zoektabel aanklikt, zullen alle fondsen geëxporteerd worden die in de
zoektabel voorkomen.
· Indien u Gebruik Fondslijst aanklikt dan zullen alle fondsen geëxporteerd worden die in de
fondslijst voorkomen.

Indien u de keuze Gebruik Fondslijst selecteerd, verschijnt er een lijst van alle bestaande
fondslijsten, waar u uit kunt selecteren. Via de knop [...] achter de lijst van fondslijsten is het
mogelijk om een nieuwe fondslijst aan te maken en die dan vervolgens te selecteren. Op die
manier kunt u een fondslijst maken speciaal voor deze gelegenheid.
Ongeacht of u de keuze van de te exporteren fondsen laat afhangen van de zoektabel of van een
fondslijst zal in alle gevallen de naam van de geëxporteerde koersbestanden worden gemaakt
met behulp van de externe naam zoals die voor elk fonds in de zoektabel vermeldt is. Indien er
voor deze exportbestemming geen zoektabel is, of er worden via een fondslijst fondsen
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geëxporteerd die niet in de zoektabel staan, dan zal de bestandsnaam van de geëxporteerde
koersbestanden afgeleid worden van de Alias van de fondsen in de Vestics fondstabel.

Standaard worden alle in Vestics beschikbare koersen van de geselecteerde fondsen
geëxporteerd. Het is echter mogelijk om aan te geven dat slechts een gedeelte van de
beschikbare koersdata geëxporteerd moet worden. U klikt dan op de tweede keuze Alleen
koersen tussen en geeft dan aan tussen welke twee data de koersen geëxporteerd moeten
worden. Zowel de begin als de einddatum zelf worden ook geëxporteerd.

Standaard wordt voor elk fonds een apart bestand aangemaakt. Bij sommige bestandsformaten,
zoals het Metastock frmaat, is het echter mogelijk om koersen voor verschillende fondsen in één
bestand op te nemen. Dat komt omdat in het MetaStock formaat de fondsnaam in elke regel
opgenomen wordt. Voor de meeste bestandsformaten is het niet mogelijk om alle koersen naar
één bestand te schrijven en mag het vinkje dus ook niet gebruikt worden.

3.40.3 Bestemming aanmaken
Voor het definiëren van exportbestemmingen wordt gebruik gemaakt van de Brontabel. De reden
daarvoor is heel eenvoudig... deze tabel bevat nou precies het soort informatie dat we ook nodig
hebben voor een exportbestemming...
· De naam van de map
· De extensie die gebruikt moet worden voor de externe koersbestanden
· Het formaat van de koersbestanden
Bovendien kunnen we gebruik maken van het aan de Brontabel gekoppelde mechanisme van de
Zoektabellen om de relatie tussen Vestics fondsen en de te gebruiken exterene bestandsnamen
vast te leggen.
Indien de doelmap al (oudere) koersbestanden bevat, die u door middel van exporteren uit
Vestics wilt verversen, dan kunt u gebruik maken van de funktie voor het herkennen van externe
koersbestanden om automatisch de zoektabel aan te maken.
Gaat u exporteren naar een lege map, dan heeft u twee mogelijkheden...
· U kunt afzien van het aanmaken van een zoektabel. Bij het exporteren maakt u dan gebruik
van een fondslijst om aan te geven welke fondsen geëxporteerd moeten worden. De namen
van de geëxporteerde koersbestanden zijn dan gelijk aan de korte naam (alias) van de fondsen
in Vestics.
· U kunt handmatig een nieuwe fondstabel aanmaken met behulp van het beheersprogramma
voor zoektabellen. Op die manier bepaald u middels de zoektabel zowel de te exporteren
fondsen (nl. alle fondsen die u toevoegd aan de zoektabel) als hun externe bestandsnaam, die
eventueel beter aansluit bij wat bevoorbeeld een extern programma verwacht.
U leest alles over het aanmaken van een nieuwe bron (in dit geval exportbestemming) onder het
onderwerp Koersbronbeheer. U kunt het programma Koersbronbeheer oproepen door op de knop
[...] achter bestemming te klikken.
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3.40.4 Geautomatiseerde verwerking
Het is mogelijk om het programma vcExportData geheel geautomatiseerd z'n werk te laten doen.
Op die manier is het bijv. mogelijk om via een menukeuze onder het extra menu (zie
Configureren hulpprogramma's) een menukeuze te maken die niet alleen het programma start,
maar ook al meteen aangeeft wat het programma moet doen, zodat het programma zonder enige
gebruikersinteractie meteen zal beginnen en na afloop ook weer automatisch stopt.
Via de Taakplanner is het zelfs mogelijk te zorgen dat het programma op vastgestelde tijden
automatisch start, zodat u ook niet de menukeuze hoeft te maken om het programma te starten!
Op die manier heeft u dus een 100% geautomatiseerde verwerking.
De volledige commandoregel voor geautomatiseerde verwerking ziet er als volgt uit...
vcExportData.exe "<bestemming>" "/LIST=<fondslijst>" /DAYS=nnn
"/FILE=<bestandsnaam>"
waarbij...
<bestemming> is de naam van de te exporteren bestemming. Indien in de naam van de
bestemming spaties voorkomen, dan moet de naam van de bestemming tussen
aanhalingstekens geplaatst worden, bijv. "Export naar Excel".
Let op: de naam van de bestemming is hoofdletter gevoelig!!!
/LIST=<fondslijst> is een optionele instelling. Deze instelling komt overeen met het aanklikken
van de keuze "Gebruik fondslijst". Als deze instelling ontbreekt ontbreekt dan wordt geëxporteerd
op basis van de zoektabel die bij de betreffende bestemming hoort. Als deze instelling
geactiveerd is dan worden de fondsen geëxporteerd die in de fondslijst voorkomen.
Indien in de naam van de fondslijst spaties voorkomen, dan moet het hele argument tussen
aanhalingstekens geplaatst worden, bijv. "/LIST=Export lijst"
/DAYS=nnn
Hiermee kunt u aangeven dat de koersen van de laatste nnn dagen geëxporteerd moeten
worden. Als u deze instelling weglaat uit de regel, dan worden alle koersen geëxporteerd.
/FILE=
Deze instelling zorgt er voor dat alle koersen weggeschreven worden naar één bestand, en wel
met de opgegeven naam. Als u alleen maar een bestandsnaam opgeeft, dan wordt het
betreffende bestand aangemaakt in de map \vestics\data\export. U kunt echter ook het volledige
pad opgeven in de bestandsnaam.
Meer informatie over deze instellingen vindt u in het hoofdstuk De exportdialoog.
Enkele voorbeelden...
vcExportData.exe "Export naar Excel"
vcExportData.exe Excelkoersen /LIST=AEX
vcExportData.exe "Export naar Excel" "/LIST=Te exporteren fondsen"

3.40.5 Exporteren naar Hermes Ascii formaat
Dit is een beknopt stappenplan waarmee elke avond na het ophalen van de koersen van de
Vestico server, deze ook geëxporteerd worden in het Ascii-formaat van Hermes.
Attentie: Maak voordat u aan dit stappenplan begint, eerst een volledige backup van de Hermes
map en koersen, zodat u altijd weer terug kunt naar oude situatie mocht e.e.a. niet naar wens
werken of zelfs helemaal fout gaan. U kunt een dergelijke backup bijv. maken door de Hermesmap te zippen. Als de koersbestanden niet onder de Hermes map zitten, maar in een andere
map, maar van die map dan ook een backup.
Stap-1: maak een nieuwe map aan in Hermes voor de Vestics koersen
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ga met de Windows verkenner naar de map van Hermes (bijv. C:\KB2)
klik met de rechter muisknop en kies Nieuwe >> Map
noem de nieuwe map Vesticskoersen
sluit de Windows verkenner

Stap-2: maak een nieuwe koersbestemming aan
· kies Vesticsknop >> Data >> Koersdata exporteren
· nu wordt het exportprogramma gestart
· druk op de knop met de 3 puntjes om de nieuwe bestemming aan te maken
· nu wordt het programma Koersbronbeheer gestart, waarmee ook bestemmingen worden
beheerd
· druk op de knop Nieuwe bron
· kies een naam (bijv. Hermes) en druk op OK
· kies bij de rubriek Type voor Map voor exporteren koersen
· druk op de knop met de 3 puntjes achter de rubriek Map
· ga naar de map waarin de Hermes koersen staan (bijv. C:\KB2\Koersen)
· dubbelklik op één van de koersbestanden (van het type ASC)
· bij Extensie wordt nu automatisch .ASC ingevuld
· kies nu bij Formaat voor Ascii formaat (dus NIET Hermes formaat!!!)
· druk nu op de knop met de 3 puntjes achter Subformaat
· nu wordt Kladblok gestart met de Ascii tabel
· daarin moet u één regel toevoegen voor het Hermes Ascii formaat
Stap-3: voeg het Hermes ASC-formaat toe aan de Ascii-tabel
· voeg onderstaande regel toe aan het bestand (gebruik knippen en plakken)
· 5,Hermes ASC-formaat,0,YYYYMMDD,O,H,L,C,V
· let op: als er al een regel is die met volgnummer 5 begint, kies dan het volgende vrije
volgnummer
· let op: deze regel is hoofdlettergevoelig!
· sla de wijziging op en sluit Kladblok
· nu bent u weer terug in Koersbronbeheer
Stap-4: vervolg aanmaken koersbestemming
· kies nu bij Subformaat voor Hermes ASC-formaat
· laat de rubriek Interval op Dagkoersen staan
Stap-5: maak de Zoektabel aan voor de Hermes fondsnamen
· druk op de knop Herkennen (dit kan enkele minuten duren)
· druk op de knop Zoektabel
· nu wordt de Zoektabel voor hermes weergegeven
· de bovenste regels zijn niet gekoppeld omdat deze fondsen niet herkend werden. U kunt deze
regels alsnog koppelen als de betreffende fondsen wel in Vestics beschikbaar zijn. Lees
hierover meer in Zoektabelbeheer.
· druk op het sluitkruisje rechtsboven om Zoektabelbeheer te sluiten
· verander nu de rubriek Map van C:\KB2\Koersen naar C:\KB2\Vesticskoersen
· druk op OK om Brontabelbeheer te sluiten
· u bent nu terug in het Export programma
· sluit het exportprogramma door op het sluitkruisje rechtsboven te drukken
Tot hier de voorbereidingen voor het exporteren van de koersen naar Hermes.
Het daadwerkelijk exporteren kan op 3 manieren:
· handmatig via Vesticsknop >> Data >> exporteren koersdata
· voorgeprogrammeerd, via een menu keuze onder het Extra menu
· geautomatiseerd via een geplande taak in de Taakplanner
Uiteraard mag u al deze technieken door elkaar te gebruiken
Methode-1: handmatig exporteren

© 2001 Vestico BV

469

Vestics

· kies Vesticsknop >> Data >> Exporteren koersdata
· nu komt het Exportprogramma
· kies bij Bestemming voor Hermes
· druk op Start
Nu worden de koersen geëxporteerd naar Hermes
Methode-2: maak voorgeprogrammeerde menukeuze voor exporteren naar Hermes
· kies Vesticsknop >> Extra >> Hulpprogramma's configureren
· druk op Toevoegen
· vul bij Omschrijving in: Exporteren naar Hermes
· vul bij Commando in: vcExportData.exe "Hermes"
· let op: de naam achter vcExportData.exe moet dezelfde naam als gekozen voor de bron in punt
6 van stap 2
· druk op OK
· druk op Sluiten
Om te exporteren kiest u alleen nog maar Vesticsknop >> Extra >> Exporteren naar Hermes
en de export verloopt geheel automatisch
Methode-3: maak geplande taak voor exporteren naar Hermes
· start eventueel de Taakplanner via Vesticsknop >> Onderhoud >> Diensten en dan laatste
regel op het instellingenscherm aanvinken
· ga naar het Status tabblad van Vestics
· localiseer het statusvenster van de Taakplanner
· druk op de knop met het plus-teken of kies menu Bestand >> Nieuwe taak
· vul bij Naam in: Exporteren naar Hermes
· vul bij Programma in: vcExportData.exe
· vul bij Argument in: "Hermes" (zelfde naam als in punt 6 van stap 2)
· vul bij Wanneer in: Elke dag
· vul bij Starttijd in: 19:00 (na ophalen van de koersen)
· laat de andere tijden leeg
· druk op OK
De taak zal nu elke avond op de ingestelde tijd gestart worden en de koersen exporteren naar
Hermes
Let op: bij deze opzet is er bewust voor gekozen om de koersen NIET te exporteren naar de
huidige koersenmap van Hermes maar naar een nieuwe map die Vesticskoersen heet. U zult
dus bij Hermes wat instellingen moeten veranderen om gebruik te kunnen maken van de
geëxporteerde koersen.
U zou er ook voor kunnen kiezen om de map met de koersen van Hermes definitief vanuit Vestics
te laten beheren. In dat geval zou u de naam van de oude map Koersen veranderen in Koersen
Oud en de nieuwe map in plaats van Vesticskoersen gewoon Koersen kunnnen noemen. In dat
geval hoeft u verder in Hermes niets te veranderen en moet in bovenstaand stappenplan enkele
kleine aanpassingen maken...
1. in stap-1 verandert u de naam van de map Koersen naar Koersen Oud en maakt u een
nieuwe map aan met de naam Koersen
2. in stap-2 punt 9 gaat u naar de map C:\KB2\Koersen Oud
3. in stap-4 punt 6 verandert u de naam naar C:\KB2\Koersen
Voor de rest blijft alles gelijk.

3.40.6 Exporteren naar MetaStock
Dit is een beknopt stappenplan waarmee elke avond na het ophalen van de koersen van de
Vestico server, deze ook geëxporteerd worden in het MetaStock formaat.
Attentie: Maak voordat u aan dit stappenplan begint, eerst een volledige backup van de
MetaStock map en koersen, zodat u altijd weer terug kunt naar oude situatie mocht e.e.a. niet
naar wens werken of zelfs helemaal fout gaan. U kunt een dergelijke backup bijv. maken door de
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MetaStock-map te zippen. Als de koersbestanden niet onder de MetaStock map zitten, maar in
een andere map, maar van die map dan ook een backup.
Stap-1: maak een nieuwe map aan in MetaStock voor de Vestics koersen
· ga met de Windows verkenner naar de map van MetaStock (bijv. C:\Program
files\Equis\Metastock)
· klik met de rechter muisknop en kies Nieuwe >> Map
· noem de nieuwe map bijv. Vesticskoersen
· sluit de Windows verkenner
Stap-2: maak een nieuwe koersbestemming aan
· kies Vesticsknop >> Data >> Koersdata exporteren
· nu wordt het exportprogramma gestart
· druk op de knop met de 3 puntjes om de nieuwe bestemming aan te maken
· nu wordt het programma Koersbronbeheer gestart, waarmee ook bestemmingen worden
beheerd
· druk op de knop Nieuwe bron
· kies een naam (bijv. MetaStock) en druk op OK
· kies bij Type voor Map voor exporteren koersen
· vul bij de rubriek Map het pad van de nieuwe map in (bijv. C:\Program
files\Equis\Metastock\Vesticskoersen)
· kies bij de rubriek Formaat voor Metastock formaat
· laat de rubriek Subformaat ongebruikt
· laat de rubriek Interval op Dagkoersen staan
· druk op OK om Brontabelbeheer te sluiten
· u bent nu terug in het Export programma
· sluit het exportprogramma door op het sluitkruisje rechtsboven te drukken
Tot hier de voorbereidingen voor het exporteren van de koersen naar Metastock.
Het daadwerkelijk exporteren kan op 3 manieren:
· handmatig via Vesticsknop >> Data >> exporteren koersdata
· voorgeprogrammeerd, via een menu keuze onder het Extra menu
· geautomatiseerd via een geplande taak in de Taakplanner
Uiteraard mag u al deze technieken door elkaar te gebruiken
Methode-1: handmatig exporteren naar Metastock
· kies Vesticsknop >> Data >> Exporteren koersdata
· nu komt het Exportprogramma
· kies bij Bestemming voor Metastock
· kies Gebruik fondslijst
· kies de gewenste fondslijst (bijv. AEX)
· druk op Start
Nu worden de koersen geëxporteerd naar Metastock
Methode-2: maak voorgeprogrammeerde menukeuze voor exporteren naar Metastock
· kies Vesticsknop >> Extra >> Hulpprogramma's configureren
· druk op Toevoegen
· vul bij Omschrijving in: Exporteren naar Metastock
· vul bij Commando in: vcExportData.exe "Metastock"
· let op: de naam achter vcExportData.exe moet dezelfde naam als gekozen voor de bron in punt
6 van stap 2
· druk op OK
· druk op Sluiten
Om te exporteren kiest u alleen nog maar Vesticsknop >> Extra >> Exporteren naar
Metastock en de export verloopt geheel automatisch
Methode-3: maak geplande taak voor exporteren naar Metastock
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· start eventueel de Taakplanner via Vesticsknop >> Onderhoud >> Diensten en dan laatste
regel op het instellingenscherm aanvinken
· ga naar het Status tabblad van Vestics
· localiseer het statusvenster van de Taakplanner
· druk op de knop met het plus-teken of kies menu Bestand >> Nieuwe taak
· vul bij Naam in: Exporteren naar Metastock
· vul bij Programma in: vcExportData.exe
· vul bij Argument in: "Metastock" "/LIST=AEX" (zelfde naam als in punt 6 van stap 2)
· vul bij Wanneer in Elke dag
· vul bij Starttijd in 19:00 (na ophalen van de koersen)
· laat de andere tijden leeg
· druk op OK
De taak zal nu elke avond op de ingestelde tijd gestart worden
Let op: bij deze opzet is er bewust voor gekozen om de koersen NIET te exporteren naar de
huidige koersenmap van MetaStock maar naar een nieuwe map die Vesticskoersen heet. U zult
dus bij MetaStock wat instellingen moeten veranderen om gebruik te kunnen maken van de
geëxporteerde koersen.
U zou er ook voor kunnen kiezen om de map met de koersen van MetaStock definitief vanuit
Vestics te laten beheren. In dat geval zou u de naam van de bestaande koersmap kunnen
veranderen (bijv. in Koersen Oud) en de nieuwe map in plaats van Vesticskoersen gewoon de
naam te geven van uw bestaande koersmap. In dat geval hoeft u verder in MetaStock niets te
veranderen en moet in bovenstaand stappenplan allen de naam Vesticskoersen vervangen
worden door de echte mapnaam.

3.40.7 Exporteren naar Wallstreet Professional
Dit is een beknopt stappenplan waarmee elke avond na het ophalen van de koersen van de
Vestico server, deze ook geëxporteerd worden naar Wallstreet Professional.
Attentie: Maak voordat u aan dit stappenplan begint, eerst een volledige backup van de
Wallstreet map, zodat u altijd weer terug kunt naar oude situatie mocht e.e.a. niet naar wens
werken of zelfs helemaal fout gaan. U kunt een dergelijke backup bijv. maken door de Wallstreetmap te zippen.
Stap-1: maak een zoektabel en bestemmming aan
· open Deze computer
· ga naar de map \Vestics\Programs (meestal op de C-schijf)
· dubbelklik op het programma vcCreateWs32Match of vcCreateWs32Match.exe
· nu wordt automatisch een zoektabel aangemaakt met de koppeling tussen de Vestics en de
Wallstreet fondsnamen
Tot hier de voorbereidingen voor het exporteren van de koersen naar Wallstreet Professional.
Het daadwerkelijk exporteren kan op 3 manieren:
· handmatig via Vesticsknop >> Data >> exporteren koersdata
· voorgeprogrammeerd, via een menu keuze onder het Extra menu
· geautomatiseerd via een geplande taak in de Taakplanner
Uiteraard mag u al deze technieken door elkaar te gebruiken
Methode-1: handmatig exporteren
· kies Vesticsknop >> Data >> Exporteren koersdata
· nu komt het Exportprogramma
· kies bij Bestemming voor Wallstr32
· druk op Start
Nu worden de koersen geëxporteerd naar Wallstreet Professional
Methode-2: maak voorgeprogrammeerde menukeuze voor exporteren naar Wallstreet
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· kies Vesticsknop >> Extra >> Hulpprogramma's configureren
· druk op Toevoegen
· vul bij Omschrijving in: Exporteren naar Wallstreet
· vul bij Commando in: vcExportData.exe Wallstr32
· druk op OK
· druk op Sluiten
Om te exporteren kiest u alleen nog maar Vesticsknop >> Extra >> Exporteren naar Wallstreet
en de export verloopt geheel automatisch
Methode-3: maak geplande taak voor exporteren naar Wallstreet
· start eventueel de Taakplanner via Vesticsknop >> Onderhoud >> Diensten en dan laatste
regel op het instellingenscherm aanvinken
· ga naar het Status tabblad van Vestics
· localiseer het statusvenster van de Taakplanner
· druk op de knop met het plus-teken of kies menu Bestand >> Nieuwe taak
· vul bij Naam in: Exporteren naar Wallstreet
· vul bij Programma in: vcExportData.exe
· vul bij Argument in: Wallstr32
· vul bij Wanneer in: Elke dag
· vul bij Starttijd in: 19:00 (na ophalen van de koersen)
· laat de andere tijden leeg
· druk op OK
De taak zal nu elke avond op de ingestelde tijd gestart worden en de koersen exporteren naar
Wallstreet Professional

3.40.8 Exporteren naar Excel
Dit is een beknopt stappenplan waarmee elke avond na het ophalen van de koersen van de
Vestico server, deze ook geëxporteerd worden in het Ascii-formaat voor Excel.
Stap-1: maak een nieuwe koersbestemming aan (eenmalige actie)
· kies Vesticsknop >> Data >> Koersdata exporteren
· nu wordt het exportprogramma gestart
· druk op de knop met de 3 puntjes om de nieuwe bestemming aan te maken
· nu wordt het programma Koersbronbeheer gestart, waarmee ook bestemmingen worden
beheerd
· druk op de knop Nieuwe bron
· kies een naam (bijv. Excel) en druk op OK
· kies bij Type voor Map voor exporteren koersen
· vul bij de rubriek Map in \vestics\data\export (of een andere map waar de koersen heen
moeten)
· vul bij Extensie de waarde .CSV in (let op: de extensie moet beginnen met een punt!)
· kies nu bij Formaat voor Ascii formaat
· druk op de knop met de 3 puntjes achter Subformaat
· voeg onderstaande regel toe aan de tabel van Ascii formaten (gebruik kopiëren en plakken)
6,CSV formaat,0,<<DECIMALCOMMA>>DD-MM-YYYY,O,H,L,C,V
· let op: de tekst van deze regel is hoofdlettergevoelig!
· sla de gewijzigde Ascii-tabel op
· u bent nu terug in Koersbronbeheer
· kies nu bij de rubriek Subformaat voor CSV formaat
· laat de rubriek Interval op Dagkoersen staan
· druk op de knop OK (u bent nu terug in Koersdata exporteren)
· sluit het scherm Koersdata exporteren
Tot hier de voorbereidingen voor het exporteren van de koersen naar Excel.
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Het daadwerkelijk exporteren kan op 3 manieren:
· handmatig via Vesticsknop >> Data >> exporteren koersdata
· voorgeprogrammeerd, via een menu keuze onder het Extra menu
· geautomatiseerd via een geplande taak in de Taakplanner
Uiteraard mag u al deze technieken door elkaar te gebruiken
Methode-1: handmatig exporteren naar Excel
· kies Vesticsknop >> Data >> Exporteren koersdata
· nu komt het Exportprogramma
· kies bij Bestemming voor Excel
· kies Gebruik fondslijst
· kies de fondslijst AEX (of een andere fondslijst)
· druk op de knop Start
· nu worden de koersen geëxporteerd naar Excel formaat
· na het exporteren kunt u het scherm sluiten door op de knop OK te drukken
Methode-2: maak voorgeprogrammeerde menukeuze voor exporteren naar Excel
· kies Vesticsknop >> Extra >> Hulpprogramma's configureren
· druk op Toevoegen
· vul bij Omschrijving in: Exporteren naar Excel
· vul bij Commando in: vcExportData.exe "Excel" "/LIST=AEX"
· let op: de naam achter vcExportData.exe moet dezelfde naam als gekozen voor de bron in punt
6 van stap 1
· druk op OK
· druk op Sluiten
Om te exporteren kiest u alleen nog maar Vesticsknop >> Extra >> Exporteren naar Excel en
de export verloopt geheel automatisch
Methode-3: maak geplande taak voor exporteren naar Excel
· start eventueel de Taakplanner via Vesticsknop >> Onderhoud >> Diensten en dan laatste
regel op het instellingenscherm aanvinken
· ga naar het Status tabblad van Vestics
· localiseer het statusvenster van de Taakplanner
· druk op de knop met het plus-teken of kies menu Bestand >> Nieuwe taak
· vul bij Naam in: Exporteren naar Excel
· vul bij Programma in vcExportData.exe
· vul bij Argument in "Excel" "/LIST=AEX" (Excel is zelfde naam als in punt 6 van stap 1)
· vul bij Wanneer in: Elke dag
· vul bij Starttijd in: 19:00 (na ophalen van de koersen)
· laat de andere tijden leeg
· druk op OK
De taak zal nu elke avond op de ingestelde tijd gestart worden

3.40.9 Exporteren naar Elwave
Dit is een beknopt stappenplan waarmee de koersen vanuit Vestics geëxporteerd kunnen worden
naar Elwave.
Stap-1: maak een nieuwe koersbestemming aan (eenmalige actie)
· kies Vesticsknop >> Data >> Koersdata exporteren
· nu wordt het exportprogramma gestart
· druk op de knop met de 3 puntjes om de nieuwe bestemming aan te maken
· nu wordt het programma Koersbronbeheer gestart, waarmee ook bestemmingen worden
beheerd
· druk op de knop Nieuwe bron
· kies een naam (bijv. Elwave) en druk op OK
· kies bij Type voor Map voor exporteren koersen
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· vul bij de rubriek Map in \vestics\data\export (of een andere map waar de koersen heen
moeten)
· vul bij Extensie de gewenste bestandsextensie in, bijv. .PRN in (let op: de extensie moet
beginnen met een punt!)
· kies nu bij Formaat voor Ascii formaat
· druk op de knop met de 3 puntjes achter Subformaat
· voeg onderstaande regel toe aan de tabel van Ascii formaten (gebruik kopiëren en plakken)
7,Elwave intradagkoersen,0,DD-MM-YYYY,TT:II,C
· let op: de tekst van deze regel is hoofdlettergevoelig en er mogen geen spaties achter de regel
komen!
· sla de gewijzigde Ascii-tabel op
· u bent nu terug in Koersbronbeheer
· kies nu bij de rubriek Subformaat voor Elwave intradagkoersen
· laat de rubriek Interval op Intradagkoersen staan
· druk op de knop OK (u bent nu terug in Koersdata exporteren)
· sluit het scherm Koersdata exporteren
Tot hier de voorbereidingen voor het exporteren van de koersen naar Elwave.
Het daadwerkelijk exporteren kan op 3 manieren:
· handmatig via Vesticsknop >> Data >> exporteren koersdata
· voorgeprogrammeerd, via een menu keuze onder het Extra menu
· geautomatiseerd via een geplande taak in de Taakplanner
Uiteraard mag u al deze technieken door elkaar te gebruiken
Methode-1: handmatig exporteren naar Elwave
· kies Vesticsknop >> Data >> Exporteren koersdata
· nu komt het Exportprogramma
· kies bij Bestemming voor Elwave
· kies Gebruik fondslijst
· kies de fondslijst AEX (of een andere fondslijst, eventueel speciaal voor dit doel gemaakt)
· druk op de knop Start
· nu worden de koersen geëxporteerd naar Elwave formaat
· na het exporteren kunt u het scherm sluiten door op de knop OK te drukken
Methode-2: maak voorgeprogrammeerde menukeuze voor exporteren naar Elwave
· kies Vesticsknop >> Extra >> Hulpprogramma's configureren
· druk op Toevoegen
· vul bij Omschrijving in: Exporteren naar Elwave
· vul bij Commando in: vcExportData.exe "Elwave" "/LIST=AEX"
· let op: de naam achter vcExportData.exe moet dezelfde naam als gekozen voor de bron in punt
6 van stap 1
· zowel de naam van de bestemming als de naam van de fondslijst zijn Hoofdlettergevoelig
· druk op OK
· druk op Sluiten
Om te exporteren kiest u alleen nog maar Vesticsknop >> Extra >> Exporteren naar Elwave en
de export verloopt geheel automatisch
Methode-3: maak geplande taak voor exporteren naar Elwave
· start eventueel de Taakplanner via Vesticsknop >> Onderhoud >> Diensten en dan laatste
regel op het instellingenscherm aanvinken
· ga naar het Status tabblad van Vestics
· localiseer het statusvenster van de Taakplanner
· druk op de knop met het plus-teken of kies menu Bestand >> Nieuwe taak
· vul bij Naam in: Exporteren naar Elwave
· vul bij Programma in vcExportData.exe
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· vul bij Argument in "Elwave" "/LIST=AEX"
· let op: de naam in Argument moet dezelfde naam als gekozen voor de bron in punt 6 van stap
1
· zowel de naam van de bestemming als de naam van de fondslijst zijn Hoofdlettergevoelig
· vul bij Wanneer in: Elke dag
· vul bij Starttijd in: 19:00 (na ophalen van de koersen)
· laat de andere tijden leeg
· druk op OK
De taak zal nu elke avond op de ingestelde tijd gestart worden

3.41

Tikbestand exporteren
Dit programma is met name bedoeld om de uitwisseling van koerstikken tussen verschillende
Vesticsinstallaties mogelijk te maken.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kopie-tikbestanden die dagelijks aangemaakt worden
tijdens de Dagverwerking. Nadat de gebruiker aangegeven heeft welke koersgegevens
geëxporteerd moeten worden, wordt een tikbestand aangemaakt met de geselecteerde tikdata.
Dit tikbestand kan vervolgens op een andere Vesticsinstallatie weer ingelezen worden via de
functie Importeren tikbestand.
In de nu volgende hoofdstuken van dit Help-boek zullen we deze functie in meer detail bespreken. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venter van deze helptekst, kunt u hele boek in logische
volgorde doorbladeren.

3.41.1 Starten en stoppen
U start deze functie via de menukeuze Vesticsknop >> Data >> Exporteren tikbestand.
Nadat de functie is uitgevoerd kunt u het venster sluiten door op de OK knop te drukken. U kunt
het venster ook ten alle tijden sluiten via het sluitkruisje in de rechter bovenhoek.
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3.41.2 De instellingen
Als u de functie Exporteren tikbestand oproept, ziet u onderstaand scherm...

Op dit scherm ziet u de volgende instellingen...
Allereerst moet u aangeven van welke fondsen u de koerstikken wilt exporteren. U heeft daarbij
de keuze uit 3 mogelijkheden...
· door alle fondsen te selecteren, worden de koerstikken van alle fondsen geëxporteerd.
· door slechts één fonds te selecteren kunt u het exporteren beperken tot één enkel fonds. U
selecteert het te exporteren fonds door op de knop met de 3 puntjes te klikken, waardoor een
lijst van alle beschikbare fondsen getoond wordt.
· door middel van Alle fondsen in fondslijst kunt u een fondslijst selecteren. Alleen de fondsen
die in die fondslijst staan worden geëxporteerd.
Let op: bij alle 3 de keuzes geldt dat alleen de gewone fondsen automatisch geëxporteerd
worden. Als u ook de zelfgedfinieerde fondsen en opties en futures wilt exporteren, dan moet u
dat via aparte instellingen activeren (zie verderop)
Via de rubriek Inclusief zelfgedefinieerde fondsen kunt u aangeven of de fondsen die u zelf
aan Vestics toegevoegd heeft, ook geëxporteerd moeten worden. (zie toelichting verderop)
Via de rubriek Optie tikken ook exporteren geeft u aan dat de koerstikken van opties ook
geëxporteerd moeten worden. Standaard worden deze niet geëxporteerd.
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Via de rubriek Future tikken ook exporteren geeft u aan dat de koerstikken van futures ook
geëxporteerd moeten worden. Standaard worden deze niet geëxporteerd.
Via de rubriek Bied/laat tikken ook exporteren geeft u aan dat de bied en laattikken ook
geëxporteerd moeten worden. Standaard worden deze niet geëxporteerd.
Tenslotte kunt u aangeven tussen welke tijden de koersen geëxporteerd moeten worden.

3.41.3 Het exporteren
Nadat u alle instellingen heeft gedaan, bent u klaar om te exporteren...

In het onderste gedeelte van het scherm wordt tijdens het instellen steeds weer opnieuw geteld
hoeveel koerstikken voldoen aan de ingestelde selectiecriteria.
Daarbij worden alle kopie-tikbestanden meegenomen die koerstikken bevatten in de opgegeven
tijdsinterval. In bovenstaand voorbeeld (exporteren over 1 jaar) worden 19 bestanden
meegenomen in de selectie en zouden in totaal 237543 koerstikken geëxporteerd worden.
Let op: indien u het resulterende koersbestand wilt verzenden per email, dan moet u ook
rekening houden met de grootte van het bestand. Omdat elke koerstik 20 bytes groot is, kunt u
op eenvoudige wijze de grootte berekenen door het aantal tikken met 20 te vermenigvuldigen.
In bovenstaand voorbeeld wordt het tikbestand dus 20x237543 oftewel ca. 4.8 Mb. Bij zippen
wordt het bestand ongeveer 75% kleiner, dus blijft er ca. 1.2 Mb over om per email te
verzenden. U zou eventueel kunnen overwegen om er 2 of 3 kleinere bestanden van te maken
door drie tijdintervallen apart te exporteren.
Door middel van de Start knop start u het exporteren. Er komt dan tevens een vraag waar u het
bestand wil opslaan.
U sluit het programma af door op OK te drukken.

3.41.4 Exporteren zelfgedefinieerde fondsen
Tijdens het exporteren moet u expliciet aangeven of u ook de koerstikken van zelfgedefinieerde
fondsen wilt exporteren. Misschien dat u zich afvraagt waarom er een verschil gemaakt wordt
tussen zelfgedefinieerde fondsen en standaard fondsen, vandaar deez uitleg.
Elke Vesticsgebruiker kan zelf fondsen toevoegen in Vestics. Deze eigen fondsen krijgen een
fondsnummer tussen de 1.000.000 en 1.999.999 om te voorkomen dat er een conflict komt met
fondsen die door Vestico toegevoegd worden. De door Vestico toegevoegde fondsen hebben
namelijk allemaal een fondsnummer onder de 1.000.000.
Als u zelf een fonds toevoegd aan Vestics, dan krijgt dat fonds automatisch fondsnummer
1.000.000, het volgende fonds dat u toevoegd wordt 1.000.001, enz. steeds oplopend met 1.
Hetzelfde gebeurt bij iedere Vesticsinstallatie apart, dus steeds wordt 1.000.000 toegekend aan
het eerste fonds, enz.
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De kans is uiteraard heel klein dat twee verschillende Vesticsgebruikers elk exact dezelfde
fondsen toevoegen, en dan ook nog in exact dezelfde volgorde. Het gevolg is dus dat
fondsnummer 1.000.000 bij de ene Vesticsinstallatie toegekend is aan Fonds-X en bij de andere
Vestics-installatie aan Fonds-Y.
Koerstikken bevatten (om ruimte te besparen) geen fondsnaam, maar alleen het fondsnummer.
Dus als koerstikken worden overgezet van de ene Vesticsinstallatie naar de andere, dan moeten
de fondsnummers overeenkomen omdat anders koersen van Fonds-X toegekend worden aan
Fonds-Y. Als er dan al koersen waren van Fonds-Y dan wordt Fonds-Y een mengelmoesje van
goede en foute koersen en dat willen we niet.
Vandaar dat de koersen van zelfgedefinieerde fondsen niet automatisch geëxporteerd worden.
Er is echter één uitzondering... als de ontvangende Vesticsinstallatie wel dezelfde fondsnummers
heeft, bijv. omdat de koersen geïmporteerd worden op hetzelfde systeem waar ze van
geëxporteerd zijn, dan wilt u wel de zelfgedefineerde fondsen mee exporteren. Dat kan dan door
de betreffende rubriek aan te vinken.
Overigens is er nog geen man overboord als u per ongeluk ook de zelfgedefinieerde fondsen
mee-exporteerd. Bij het importeren van een tikbestand moet namelijk ook weer expliciet
aangegeven worden dat het tikbestand van dezelfde Vesticsinstallatie afkomstig is. Zo niet, dan
worden de zelfgedefinieerde fondsen automatisch genegeerd.

3.42

Fonds splitsen
Met behulp van het deze functie kunt u de koersen van een fonds splitsen.
Let op:
Vestico zorgt automatisch voor het splitsen van de fondsen waarvoor vestico ook de koersen
levert. Dat zijn dus de fondsen van de EuroNext Amsterdam.
Mocht u constateren dat een fonds niet gesplitst is, meldt dat dan svp aan support@vestico.nl.
Wij zullenm
Starten
U kunt deze functie opstarten via Vesticsknop >> Data >> Koersen splitsen.
Instellingen
Nadat u het programma heeft opgestart verschijnt onderstaand dialoogvenster...

· Bij de rubriek Splitsdatum vult u de datum in waarop de koers gesplitst is. Dat is dus de eerste
dag dat de lagere koers geldt.
· Vervolgens kiest u bij de rubriek Fonds het te splitsen fonds. U moet daarvoor op de knop met
de 3 puntjes drukken.
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· Tenslotte vult u bij de rubriek Factor in met welke factor het fonds gesplitst wordt. Dus als het
fonds 1:4 gesplitst wordt (u ontvangt 4 nieuwe aandelen voor 1 oud aandeel), dan vult u hier de
waarde 4 in. Als de splitsing 2 : 3 is, vult u hier 1.5 in (u ontvangt anderhalf maal zoveel nieuwe
aandelen).
Door nu op de knop Start te drukken zal de splitsing doorgevoerd worden.
Let op: Mocht u per ongeluk een foutieve splitsing hebben doorgevoerd, dan kunt u de splitsing
ongedaan maken door de splitsing opnieuw te doen, maar nu de omgekeerde factor te gebruiken,
dus 0.25 (1/4de) in plaats van 4 of 0.66667 (2/3de) ipv 1.5.

3.42.1 Achtergrond informatie
Het is op veel beurzen gebruikelijk dat bedrijven proberen om de koers van hun aandeel binnen
een 'ideale' range van bijv. 10-40 euro te houden. Stijgt een aandeel naar een koers boven die
range, dan wordt het betreffende aandeel in de ogen van beleggers duur. Niemand koopt nu
eenmaal graag 4 aandelen van 2000 euro; men koopt liever 400 aandelen van 20 euro.
Zodra dus een aandeel te sterk gestegen is, kan het bedrijf besluiten om het aandeel te splitsen,
bijv. met een factor 1 op 4. Er komen dan 4 nieuwe aandelen voor elk oud aandeel.
Dus heeft u de ene dag nog 100 aandelen op een koers van 40 euro, dan heeft u de volgende
dag ineens 400 aandelen van 10 euro.
Via de functie Koersen splitsen worden 2 acties gedaan...
Koersbestanden aanpassen
Alle koersbestanden waarin koersen voorkomen van het betreffende fonds worden aangepast
· de koersen (open,high,low en close) worden gedeeld door de opgegeven factor
· het volume en de open interest worden vermenigvuldigd met de opgegeven factor
Het eindresultaat van deze actie is dat de grafieken nu een historie tonen alsof er nooit een
splising is geweest en het aandeel altijd al die lagere koers heeft gehad.
Portefeuilles aanpassen
Alle portefeuilles waarin het betreffende fonds voorkomt worden aangepast...
· het aantal aandelen wordt in alle aan- en verkoop transacties vermenigvuldigd met de
opgegeven factor
· de aankoopkoers wordt in alle aa- en verkooptransacties gedeeld door de opgegeven factor
Het eindresultaat van deze actie is dat de waarde van de portefeuille ongewijzigd is.

3.43

Overzicht Vestics Bestanden
In dit Help-boek wordt een overzicht gegeven van de diverse bestanden en tabellen die in Vestics gebruikt worden.
Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het
hele boek in logische volgorde doorbladeren.

3.43.1 Overzicht Vestics Mappen
Vestics wordt normaliter geïnstalleerd in de map c:\Vestics, maar bij het installeren kunt u
desgewenst een alternatieve naam opgeven voor de Vestics hoofdmap.
Binnen de Vestics hoofdmap worden vervolgens een aantal submappen aangelegd voor de
diverse soorten informatie die door Vestics beheerd worden. Daarbij worden de volgende
submappen gebruikt...
.\Backup
.\Data\Daily
.\Data\Intraday
.\Data\Tick

beveiligingskopieën
historische koersbestanden (op dagbasis)
intradag koersen per fonds op tikbasis
intradag koersen op tikbasis per dag
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.\File
.\FromHost
.\Help
.\Programs
.\Tables\Charts Custom
.\Tables\Charts Symbol
.\Tables\Holidays
.\Tables\Ini
.\Tables\Lists
.\Tables\Match
.\Tables\Pfolio
.\Tables\System
.\Tables\Templates
.\Tables\Views
.\Tables\Watches
.\ToHost
.\VestiCode
.\VestiCode\User
gebruiker
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werkversies van de Vestics tabellen
bestanden ontvangen van Vestico server
help bestanden
programma's en dll's
vrije grafieken (niet fondsgebonden)
fondsgrafieken
feestdagentabellen van alle beurzen
instellingenbestanden (ini-bestanden)
fondslijsten
Zoektabellen voor datafeeds e.d.
portefeuille bestanden
systeemtabellen
sjablonen voor nieuwe vensters
tabbladindelingen van het bureaublad
Koersvensters
bestanden te verzenden naar Vestico server
indicatoren en functies
indicatoren en functies die gemaakt of aangepast zijn door de

3.43.2 Het verhuizen van Vestics
Mocht u Vestics willen verhuizen van de ene map naar een andere map, bijv. omdat u uw harde
schijf anders wilt indelen, dan kan dat zonder de gebruikelijke uninstall en install rompslomp die
zo tekenend is voor de meeste Windows programma's.
Omdat Vestics zelf geen gebruik maakt van het Windows Register kunt u de Vestics map zonder
problemen hernoemen, overzetten naar een andere schijf, of zelfs over het netwerk kopiëren naar
een andere computer.
De enige verwijzingen die u eventueel moet aanpassen naar de nieuwe locatie zijn
snelkoppelingen vanuit het Windows Bureaublad of vanuit de Windows Startknop. Voor dit doel
kunt u gebruik maken van het programma vcFirstRun. U vindt dit programma in de map
\vestics\programs.

3.43.3 Vestics overzetten naar een nieuwe computer
Als u Vestics wilt overzetten naar een nieuwe computer, dan kan dat op twee manieren...
· via een lokaal netwerk tussen de oude en de nieuwe computer
· via een CDrom-brander
Vestics overzetten via een lokaal netwerk...
· stop Vestics op de oude computer
· start op de Nieuwe computer de Windows Verkenner of open Deze computer
· ga via het netwerk naar de C-schijf van de oude computer
· klik met de rechter muisknop op de Vestics map en kies Kopiëren (dus niet Kopiëren naar!)
· ga naar de C-schijf van de nieuwe computer
· klik met de rechter muisknop in een leeg stuk van het scherm en kies Plakken
· nu wordt de Vestics map gekopieerd van de oude naar de nieuwe computer
· ga naar de map \Vestics\Programs op de nieuwe computer
· dubbelklik op het programma vcFirstRun of vcFirstRun.exe
· nu wordt de installatie op de nieuwe computer geactiveerd (er wordt een snelkoppeling
gemaakt, etc.)
Daarna is de Vestics installatie op de nieuwe computer klaar voor gebruik.
Als u geen thuisnetwerk hebt tussen de oude en de nieuwe computer, maar wel een Cdrom
brander op de oude computer, dan kunt u de Vesticsmap ook via Cdrom overzetten.
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LET OP: u moet dan eerst de hele Vesticsmap zippen met Winzip en het zip-bestand op de
CDrom branden. Op de nieuwe computer pakt u de zipfile dan uit. De Vestics map rechtstreeks
op de Cdrom branden leidt heel vaak tot verminkte bestandsnamen en is absoluut af te raden.
Het overzetten via Cdrom gaat als volgt...
· stop Vestics op de oude computer
· start op de oude computer de Windows verkenner of open Deze computer
· zoek de Vestics map op (staat meestal op de C-schijf)
· klik met de rechter muisknop op de Vesticsmap zodat er een menu komt
· kies nu Winzip >> Add to Vestics.zip
· of (als u XP-heeft) kiest u Kopiëren naar >> Gecomprimeerde map
· in beide gevallen zal de Vestics map gecomprimeerd worden en verschijnt er een nieuw
bestand Vestics of Vestics.zip
· start het CDRom brandprogramma
· brand de gecomprimeerde Vestics map (1 bestand dus!!!) op de Cdrom
· ga met de Cdrom naar de nieuwe computer
· start de Windows verkenner of open Deze computer
· kopieer het zip-bestand van de Cdrom naar de C-schijf
· klik met de rechter muisknop op het zipbestand en kies Winzip >> Extract to folder c:\vestics
· ga naar de map \Vestics\Programs
· dubbelklik op het programma vcFirstRun of vcFirstRun.exe
· nu wordt de installatie op de nieuwe computer geactiveerd (er wordt een snelkoppeling
gemaakt, etc.)
Daarna is de Vestics installatie op de nieuwe computer klaar voor gebruik.

3.43.4 Beveiligingskopieën maken
Vestics maakt van elke tabel of instellingenbestand altijd automatisch een beveiligingskopie als er
een wijziging wordt aangebracht. Deze beveiligingskopieën worden allemaal, voorzien van datum
en tijd, opgeslagen in de map \vestics\backup.
Deze beveiligingskopieën bevatten dus altijd de voorgaande situatie en niet de huidige situatie
van een bepaalde tabel of instellingenbestand, en zijn uitsluitend bedoeld om terug te gaan naar
de voorgaande situatie als blijkt dat een aangebrachte wijziging niet correct werkt.
Bovendien staan deze beveiligingskopieën op dezelfde harde schijf als uw actuele bestanden, en
bij problemen met de harde schijf zijn deze beveiligingskopieën net zo kwetsbaar als de actuele
bestanden.
Het is daarom aan te bevelen om regelmatig een eigen beveiliging te maken van alle Vestics
bestanden, zodat u bij computerstoring niet al uw data verliest.
De ideale beveiliging houdt rekening met de volgende calamiteiten:
1. abusievelijk overschrijven of verwijderen van databestanden door bedieningsfout of
programmafout
2. harde schijf problemen waardoor de opgeslagen data niet meer te lezen is
3. virusinfecties, waardoor databestanden besmet of gewist worden
4. diefstal van computerapparatuur eventueel inclusief opslagmedia zoals Cd-roms
5. brand of waterschade waardoor computers vernietigd worden
Het zal duidelijk zijn dat het eenvoudigweg kopiëren van de hele Vestics map naar een andere
plek op dezelfde schijf alleen helpt in situatie 1 hierboven. Zelfs het kopiëren naar een fysiek
andere schijf, eventueel via een netwerk, helpt niet in de situaties 3 en hoger.
In het uiterste geval, zoals in situatie 4 & 5 helpt het zelfs niet als u een beveiliging maakt op een
extern beveiligingsmedium (Cd-rom of Cartridge) en deze vervolgens op de boekenplank naast
de computer legt.
De bestandsstructuur van Vestics is dusdanig opgezet dat de belangrijkste databestanden zich
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allemaal in de map \vestics\tables bevinden en deze passen zonder probleem op een gewone
diskette.
Incidenteel zou u dan een kopie kunnen maken van de totale Vestics map, maar dat vereist een
massa-opslagmedium zoals een Cd-rom-brander of een Tape-Cartridge. Heeft u dat niet, dan is
er misschien een mogelijkheid om via een netwerk een kopie naar een andere computer te
maken.
Let op... als u een backup maakt van de hele Vestics map, doe dat dan altijd in de vorm van
een zip-bestand (gecomprimeerde map). Er zijn namelijk nogal wat problemen, met name met
Cd-rom-branders, als u de map niet eerst inpakt in een zip-bestand.
Een dergelijke integrale backup van de hele Vesticsmap laat zich zonder meer weer activeren
door deze weer uit te pakken. Als u de uitgepakte map terugplaatst op de oorspronkelijke plaats,
dan werken de oude snelkoppelingen e.,d. nog. Plaatst u de backup terug op een andere plaats
of op een andere computer, dan moet u de snelkoppeling e.d. aanpassen. Dat kunt u doen met
het programma vcFirstRun in de map \vestics\programs.
In geval van nood kunt u de data meestal wel weer betrekken van de oorspronkelijke
dataleverancier. Bij Vestico kunt u altijd weer de programma's en de historische koersdata
opvragen.

3.43.5 Programma's en DLL-en
Voor het goed functioneren van de Vestics programma's zijn een aantal speciale programma
extensies (DLL'en) noodzakelijk. Deze DLL'en bevatten allerlei functies die nodig zijn in meerdere
programma's. Door dergelijke functies in een losse DLL op te slaan blijven de individuele
programma's klein en kunnen nieuwe functies op één centrale plaats aangepast worden zonder
dat alle programma's die die functie gebruiken ook aangepast moeten worden.
Alle Vestics programma's zijn ontwikkeld met behulp van Borland C++ Builder, en ook vanuit die
hoek komen een aantal standaard functies die via DLL'en worden gedeeld. De Borland DLL'en
gebruiken echter niet de extensie '.dll' maar gebruiken de extensie '.bpl'. De functie is echter
dezelfde als gewone DLL'en.
Tenslotte worden bij de Vestics installatie automatisch ook een aantal DLL'en uitgeleverd die
nodig zijn voor aansturing van speciale hardware of software, zoals teletekstkaarten of datafeeds.
Ook als de betreffende hardware of software op uw systeem niet aanwezig is, kan het toch
noodzakelijk zijn dat de betreffende DLL'en beschikbaar blijven ook al worden ze nooit gebruikt.
Alle door Vestics gebruikte programma's en DLL-en staan in de map \vestics\programs.
Het is niet mogelijk om programma's te starten vanuit een andere map omdat dan de benodigde
DLL-en ontbreken en het programma bij het opstarten een foutboodschap geeft. Wel is het
mogelijk om in andere mappen of op het Windows bureaublad een snelkoppeling te plaatsen naar
bepaalde Vestics programma's.
Een aantal Vestics programma's kunnen naar believen handmatig gestart worden, maar de
meeste programma's kunnen alleen functioneren als ze vanuit een draaiende Vestics omgeving
gestart worden. In geval van twijfel kunt u meer informatie vinden in de rubriek Starten en
Stoppen van de individuele programma's.
In principe wordt de inhoud van de map \vestics\programs volledig beheerd door Vestico en kunt
u deze map het beste zoveel mogelijk ongewijzigd laten. Mocht u bepaalde wijzigingen willen
aanbrengen, overleg dan altijd vooraf even met de Supportafdeling van Vestico.
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3.43.6 Instellingenbestanden (ini-bestanden)
Alle Vestics programma's gebruiken voor het opslaan van hun instellingen niet het Windows
Register maar ini-bestanden. Deze bestanden laten zich op eenvoudige wijze manipuleren en
beveiligen, terwijl dat voor het Windows Register allemaal veel complexer ligt.
Alle ini-bestanden van Vestics zijn opgeslagen in de map \vestics\tables\ini.
In de naam van een ini-bestand zit vaak de functie van het betreffende instellingenbestand
opgesloten. Zo beginnen alle instellingen voor koersinleesprogramma's met Tick_ en alle
instellingen voor Orderplaatsing beginnen met Order_.
De meeste instellingenbestanden worden besproken in de rubriek 'Instellingen' van het
programma waar ze gebruikt worden. Via de index van deze documentatie vindt u op basis van
de bestandsnaam veelal de juiste toelichting.
Een ini-bestand kan desgewenst in het Kladblok programma geopend worden en eventueel
gewijzigd worden.
Uiteraard moet u erg oppassen met het maken van aanpassingen in ini-bestanden en daarbij
zorgvuldig de toelichting voor het betreffende instellingen bestand volgen. Mocht u bepaalde
wijzigingen willen aanbrengen, overleg dan altijd vooraf even met de Supportafdeling van Vestico.

3.43.7 Zoektabellen
Overal waar externe fondsnamen vertaald moeten worden naar Vestics fondsen of omgekeerd,
wordt gebruik gemaakt van een zgn. Zoektabel (Matchtable in het Engels).
Alle Zoektabellen van Vestics zijn opgeslagen in de map \vestics\tables\match.
Voor het aanpassen van Zoektabellen is een speciaal beheerprogramma beschikbaar.
Overigens, alle standaard Zoektabellen die meegeleverd worden met Vestics, worden centraal
door Vestico beheerd. Deze tabellen moet u dan ook niet zelf wijzigen. Mochten er naar uw
mening fouten in de tabel zitten, geef dat dan svp middels een e-mail door aan de
Supportafdeling van Vestico, zodat de correctie centraal kan worden aangebracht waardoor alle
Vestics gebruikers profiteren van de correctie.
De naam van een Zoektabel geeft meestal aan voor welk doeleinde de betreffende Zoektabel
wordt gebruikt...
Tick_xxxx
Zoektabel in gebruik bij koersinleesprogramma
DDE_xxxx
Zoektabel voor DDE-koppeling
Order_xxxx
Zoektabel in gebruik bij ordersetup programma
Source_xxxx
Zoektabel van externe koersbronnen
Internet_xxxx
Zoektabellen van websites voor het koersinleesprogramma Internet

3.43.8 Grafiekbestanden
Grafieken worden opgeslagen in grafiekbestanden.
Er zijn 2 soorten grafieken, namelijk de Fondsgrafieken en de Vrije grafieken.
Alle Fondsgrafieken worden opgeslagen in de map \vestics\tables\charts symbol en hebben de
extensie '.vsc' (Vestics Symbol Chart).
Alle Vrije grafieken worden opgeslagen in de map \vestics\tables\charts custom en hebben de
extensie '.vcc' (Vestics Custom Chart).
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Grafiekbestanden hebben een vrij ingewikkelde interne struktuur en het wordt dan ook sterk
afgeraden om zelf de inhoud van grafiekbestanden te manipuleren. Het veel beter om wijzigingen
in een grafiek gewoon via het Grafiekprogramma aan te brengen.

3.43.9 De koersvensterbestanden
De indeling van een Koersvenster, zoals welke fondsen en welke kolommen worden
weergegeven,.de kleuren, de acties, enz. wordt opgeslagen in een Koersvensterbestand.
De definities van alle Koersvensters staan in de map vestics\tables\match. Alle
Koersvensterbestanden hebben de extensie '.vwf' hetgeen staat voor Vestics Watch File.

3.43.10 De tabelbestanden
In de map \vestics\tables\system zitten de meeste centrale systeem tabellen, zoals de
Fondsentabel, de Regiotabel, enz.
Al deze tabellen hebben hun eigen indeling die we hier niet in detail zullen bespreken. Alle
tabellen worden namelijk uitsluitend beheerd vanuit het speciale Tabellen Beheerprogramma.
De volgende tabellen bevinden zich in de map \vestics\tables\system...
Alert.vtb
Bevat een lijst van alle openstaande Signaleringen (welk fonds bij welke koers, enz) en wordt
gebruikt door het Signaleringsprogramma.
Ascii.vtb
Bevat een lijst van alle bekende Ascii koersformaten. Op die manier hoeft slecht eenmalig
aangegeven te worden hoe bijv. de Ascii-data van NedKoers is opgebouwd en vanaf dat moment
herkent Vestics het betreffende formaat. Er is op dit moment nog geen speciale beheersfunctie
voor de Ascii-tabel. Indien u een speciaal soort Ascii-bestanden wilt importeren in Vestics, stuur
dan een email met een voorbeeld bestand naar de Vestics helpdesk; zij zullen u dan aangeven
hoe het betreffende bestand geïmporteerd kan worden.
Bank.vtb
Bevat de gegevens van alle banken (telf.nr, kontaktpersoon, enz) waar u een portefeuille
onderhoudt. Bij het inbrengen van een nieuwe portefeuille dient u aan te geven bij welke bank de
betreffende portefeuille loopt.
Cost.vtb
De Kostentabel bevat voor elke bank de opbouw van de transactiekosten voor aandelen, opties,
futures, enz. De gegevens van de kostentabel worden gebruikt bij het berekenen van de
transactiekosten bij orders, maar ook bij het berekenen van theoretische transactiekosten bij een
historische back test of optimalisatie.
Exchange.vtb
Dit is de Beurzentabel die per beurs gegevens bevat over de openingstijden en de naam van de
feestdagentabel waarin alle dagen dat de beurs gesloten is (geweest).
FromHost.vtb
Deze tabel bevat een lijst van bestanden die reeds zijn opgehaald van de Vestics Server. Op die
manier wordt voorkomen dat een bestand dubbel opgevraagd wordt.
Interval.vtb
Via de Intervaltabel is het mogelijk om analyses te doen over afwijkende tijdsintervallen. Zo is het
bijvoorbeeld mogelijk om een interval te definiëren die pas 1 uur na opening van de beurs begint,
vervolgens elke 15 minuten een nieuwe interval, en de laatste interval eindigt 15 minuten voor het
slot van de beurs.
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ListTable.vtb
Deze tabel bevat de namen van alle fondslijsten.
Order.vtb
Deze tabel bevat een lijst van alle openstaande orders en wordt gebruikt door het
Portefeuillebeheer programma.
Region.vtb
De Regiotabel bevat een lijst van regio's. In de Fondsentabel worden aandelen toegedeeld naar
een bepaalde regio waar het betreffende bedrijf actief is. Op basis van de
portefeuillesamenstelling kan vervolgens geconcludeerd worden of een portefeuille evenwicht
verdeeld is over de regio's, of dat er zwaartepunten in de portefeuille zitten.
Sector.vtb
De Sectortabel bevat een lijst van bedrijfssectoren. In de Fondsentabel worden aandelen
toegedeeld naar een bepaalde bedrijfssector waarin het betreffende bedrijf actief is. Op basis van
de portefeuillesamenstelling kan vervolgens geconcludeerd worden of een portefeuille evenwicht
verdeeld is over de sectoren, of dat er zwaartepunten in de portefeuille zitten.
Snapshot.vtb
Deze tabel bevat voor elk bekend fonds in Vestics enkele koersgegevens. Deze koersgegevens
worden gebruikt voor het herkennen van externe koersbestanden.
Sources.vtb
De Bronnentabel bevat informatie over externe koersbestanden. Elke bron beschrijft over het
algemeen één enkele map met koersbestanden ergens op de harde schijf of op een Cd-rom of
floppy. Per bron wordt behalve het pad van de map ook bijgehouden welk formaat de
koersbestanden hebben, over welke tijdsinterval de koersen zijn, en ook wat de kwaliteit van de
koersgegevens is.
De Bronnentabel wordt aangemaakt via het programma Koersbronbeheer.
Symbol.vtb
Dit is de Vestics Fondsentabel. In deze tabel worden alle fondsen geadministreerd via het
Tabellen Beheerprogramma.

3.43.11 De teksttabellen
In de map \vestics\tables\system vindt u het bestand Nederlands.vtt dat gebruikt wordt om alle
schermen en boodschappen van Vestics te vertalen naar het Nederlands.
U begrijpt het al, we hebben bij de ontwikkeling van Vestics rekening gehouden met de
mogelijkheid om Vestics ook uit te leveren in andere talen. Zonder enige Teksttabel komen alle
teksten in het Engels.
In de Teksttabel staan regels met per regel de volgende indeling...
<component>,<originele tekst>=<vertaalde tekst>
Waarbij de <component> aangeeft welk onderdeel van Vestics de betreffende tekst gebruikt. Als
hier nul staat, is het een vertaling die geldt voor alle componenten die geen eigen vertaling
hebben.
Als 2de rubriek staat in elke regel de originele (Engelse) tekst die in het programma gebruikt
wordt.
Als 3de rubriek staat in elke regel de vertaalde (Nederlandse) tekst die u op het scherm te zien
krijgt.
Mocht u aanmerkingen hebben over de vertaling van bepaalde schermen en boodschappen, dan
zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons deze in de vorm van een e-mail aan onze
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Supportafdeling zou willen doen toekomen. Geef s.v.p. duidelijk aan bij welk programma en bij
welk scherm of dialoog de foutieve tekst wordt gebruikt, en hoe volgens u de tekst beter zou
kunnen luiden. Wij zorgen er dan voor dat uw suggestie wordt verwerkt in de Teksttabel van alle
Vestics gebruikers.

3.43.12 De feestdagentabellen
Elke beurs heeft wel enkele dagen per jaar dat er niet gehandeld wordt. Bij analyses op dagbasis
wordt er echter in principe van uit gegaan dat beurzen elke werkdag geopend zijn.
Bij de berekening van indicatoren en bij historische back tests dienen feestdagen echter
overgeslagen te worden, want anders kan het gebeuren dat in een back test een koopsignaal
ontstaat op de 2de kerstdag tegen de koers van 24 december, terwijl er in werkelijkheid
onmogelijk op die dag en tegen die koers kon worden gehandeld.
Daarom wordt in een Feestdagentabel (Holiday table) voor elke beurs bijgehouden op welke
dagen deze gesloten is/was. Op die manier kunnen deze feestdagen in de analyses
overgeslagen worden.
Welke Feestdagentabel voor een bepaalde beurs van toepassing is, is opgenomen in de
Beurstabel (Exchange table). Als twee beurzen exact dezelfde feestdagen hanteren (NYSE en
NasDaq) kan volstaan worden met één enkele Feestdagentabel die op beide beurzen van
toepassing is.
Vestico beheert een aantal Feestdagentabellen voor de belangrijkste internationale beurzen.
Desgewenst kunt u zelf extra beurzen en extra Feestdagentabellen toevoegen.
Een Feestdagen tabel bestaat uit aparte regels die elk een datum en een korte omschrijving van
de feestdag bevatten.
Onderstaand een voorbeeld van een stukje van de Feestdagentabel van de EuroNext...
20000421,Good Friday
20000424,Easter Monday
20000601,Ascension Day
20000612,Pentacost
20001225,Christmas day
20001226,2nd Christmas day

3.43.13 De portefeuilles
Voor het portefeuille beheer in Vestics wordt gebruikt gemaakt van 2 bestanden...
De Portefeuille Tabel, .\Tables\Pfolio\Pfolio.vtb genaamd, bevat een lijst van alle portefeuilles die
binnen Vestics bekend zijn. Per portefeuille wordt de volgende informatie opgeslagen...
· Het Fondsnummer waaronder de portefeuille bekend is. Door portefeuilles een fondsnummer
te geven, net als aandelen en indexen, is het mogelijk om portefeuilles op te nemen in
Koersvensters en Grafieken.
· De naam van de portefeuille
· Naam van de bank waar de portefeuille loopt
· Het rekeningnummer van de portefeuille
Vervolgens is er per portefeuille een portefeuillebestand (.vpf) met daarin alle transacties die in de
portefeuille hebben plaatsgevonden. Om privacy redenen zijn alle portefeuillebestanden
versleuteld met een door u zelf gekozen wachtwoord.
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Gapfilling en Intradag koershistorie
Let op: Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien u over een zogenaamd Active Trader
abonnement beschikt.
Heeft u Vestics na 1 mei 2009 aangeschaft en heeft u een servicecontract, dan betreft dat
automatisch een Active Trader abonnement.
Vesticsgebruikers die voor die datum een Vesticsabonnement rechtstreeks bij Vestico hebben
afgesloten, kunnen desgewenst upgraden naar een Active Trader abonnement. Stuur een email
naar support@vestics.nl voor informatie over een dergelijke upgrade.
Via het Active Trader abonnement krijgen gebruikers een aantal extra mogelijkheden in Vestics
die niet beschikbaar zijn in het normale Vestics abonnement.
Het betreft hierbij de volgende mogelijkheden...
Datafeed bewaking
Deze functie kan gebruikt worden om de real time koersdata die binnenkomt te bewaken en een
signaal te genereren als er geen data meer binnen komt. Tevens is het mogelijk om er voor te
zorgen dat eventuele ontstane gaten in de real time koersen te markeren zodat ze automatisch
opgevult kunnen worden.
Opvullen koersdata
Deze functie zal er voor zorgen dat eventuele gaten in de real time koersdata (zoals deze herkend
worden door de Datafeed bewaking) automatisch opgevuld zullen worden. Daarnaast is het
mogelijk om handmatig koersen van een bepaalde periode alsnog opnieuw op te halen.
Systeemposities
Via deze functie worden de open posities van alle actieve handelssystemen weergegeven en
bewaakt. Als er onverwacht een verandering optreedt in de positie van een van uw systemen, dan
verschijnt er een waarschuwing.

3.44.1 Stappenplan
Let op: Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien u over een zogenaamd Active Trader
abonnement beschikt.
Verderop in deze help wordt uitvoerig beschreven hoe de diverse functies van het Active trader
abonnement werken.
In deze inleiding zullen we de belangrijkste thema's in de vorm van enkele practische
stappenplannen bespreken.
Stap-1: Datafeed bewaking
Het is niet de bedoeling dat u de koersen van alle honderden fondsen gaat bewaken. De
bewaking is alleen bedoelt voor de koersen van de fondsen waarop u actief handelt, en waarvoor
het dus belangrijk is dat deze onder alle omstandigheden volledig zijn. Bij iemand die bijv. het
Rocema-systeem toepast op de AEX en de DAX zouden dat dus de koersen van de AEX en DAX
index zijn. Het gaat dus over het algemeen om een handje vol fondsen!
· ga naar het Status tabblad
· localiseer het statusvenstertje van het Data Centrum
· druk op de knop Details
· selecteer het tabje Datafeeds
· initieel is dat tabje leeg
· druk op de knop Toevoegen
· nu komt een invulschermpje met wat rubrieken
· selecteer bij Fondsnaam de AEX index
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· vul bij Datafeed de te bewaken datafeed (bijv. Interactive Brokers) in
· vul de resterende rubrieken in zoals in het voorbeeldscherm
· overweeg eventueel een te plaatsen bij Signaal als datafeed stopt
· druk op OK als alle rubrieken zijn ingevuld
· herhaal dit voor de DAX index (gebruik daarbij dezelfde instellingen)
Vanaf nu worden de koersen van de ingestelde fondsen automatisch bewaakt. Als u de Vestics
start om 11:00 uur worden de koersen automatisch opgevuld sinds Vestics gestopt is. Als er om
11:05 een storing komt zullen om 11:015, 11:30, enz. elk kwartier de koersen aangevuld worden
totdat de datafeed weer gaat lopen.
Stap-2: Achteraf koersdata ophalen
Stel dat u 3 weken op vakantie bent geweest, en u wilt graag de intradagkoersen van die 3 weken
alsnog ophalen.
· ga naar het Status tabblad
· localiseer het statusvenstertje van het Data Centrum
· druk op de knop Details
· selecteer het tabje Historie
· selecteer de te gebruiken Gapserver (Vestics P2P Gapserver is gratis)
· vul de gewenste Periode in
· vul de gewenste Interval in, bijv. 15 minuten bars, OHLCV
· selecteer rechts de fondslijst waaruit de fondsen wilt selecteren, bijv. << alle indexen >>
· selecteer in de rechter kolom de op te halen fondsen en verplaats ze met de << knop naar de
linker kolom
· druk op Start om het ophalen te starten
Per keer kunnen er maar een beperkt aantal fondsen opgehaald worden, maar u kunt de functie
meerdere keren achter elkaar gebruiken om uiteindelijk een groter aantal fondsen op te vragen.

3.44.2 Datafeedbewaking
Let op: Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien u over een zogenaamd Active Trader
abonnement beschikt.
Via Datafeedbewaking is het mogelijk om...
· voor bepaalde fondsen te bewaken of er nog real time koersen binnenkomen
· een alert te genereren als de koersen niet meer binnen komen
· desgewenst over te stappen op een alternatieve koersleverantie
· missende koersen automatisch aan te vullen via 'gap filling'
De functie Datafeedbewaking werkt op fondsniveau. Dat betekent dat de gebruiker zelf kan
aangeven welke fondsen bewaakt moeten worden en hoe er gehandeld moet worden als er
problemen zijn.
Het is mogelijk om maximaal 60 fondsen te laten bewaken.
Hoeveel en welke fondsen bewaakt worden is een individuele keuze van de gebruiker.
3.44.2.1 Overzicht bewaakte fondsen
Let op: Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien u over een zogenaamd Active Trader
abonnement beschikt.
Het is niet de bedoeling dat alle fondsen waarvoor koersen ingelezen worden, ook bewaakt
worden door de datafeed bewaking van Vestics. Immers, elke actieve trader (voor wie het Active
Trader Abonnement bedoeld is) heeft slechts een kleine groep fondsen waar actief (intradag) in
gehandeld wordt.
Wat we vooral niet willen, is dat een wat minder serieuze Vesticsgebruiker om 13:00 uur z'n
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computer inschakeld, en dan vervolgens via de automatische gapfilling de intradagkoersen van
honderden aandelen en beleggingsfondsen ophaalt via het P2P gapfilling mechanisme. Een
dergelijke gebruiker zou in z'n eentje wel eens 90% van de load op het systeem kunnen
veroorzaken, waardoor serieuze Vesticsgebruikers die net een storing hebben gehad, ineens
minuten lang moeten wachten voordat ze hun koersen van de AEX en de DAX ontvangen.
Daarom is besloten om een limiet te stellen van maximaal 60 fondsen die bewaakt kunnen
worden. Welke fondsen dat zijn laten we helemaal aan de individuele gebruikers over, maar we
kunnen ons goed voorstellen dat de meeste gebruikers volstaan met 2 of 3 indices waar ze met
futures op handelen, terwijl andere gebruikers misschien alle 25 de AEX fondsen belangrijk
vinden.
Het instellen van de te bewaken fondsen gata via het Data Centrum...
· ga naar het Status tabblad
· localiseer het statusvenstertje van het Data Centrum
· druk op de knop Details om het statusvenster open te klappen
· selecteer het tabje Datafeed
Vervolgens verschijnt onderstaand overzicht...

Periode voor gapfilling
Als deze rubriek op 0 staat, dan zal er geen tussentijdse gapfilling plaatsvinden. Gapfilling vindt
dan eenmalig plaats aan het einde van de storing, als de koerstikken weer beginnen binnen te
komen.
Als u hier een interval aangeeft (bijv. 15 minuten), dan zullen tijdens een storing in de data
toevoer elke 15 minuten de gemiste koersen opgehaald worden. Dus als er een storing is die
begint om 11:04 en eindigt om 11:41, dan zal (bij 15 min) er automatisch gapfilling gedaan
worden om 11:15, 11:30 en 11:41.
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De betekenis van de diverse rubrieken in de tabel zullen we bespreken bij het invoerscherm voor
deze rubrieken.
Via de knoppen Toevoegen, Verwijderen en Wijzigen kunnen de individuele fondsen die
bewaakt moeten worden ingesteld worden.
3.44.2.2 Instellen bewaakte fondsen
Let op: Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien u over een zogenaamd Active Trader
abonnement beschikt.
Via de knoppen Toevoegen en Wijzigen op het tabje Datafeed van het Data Centrum kunnen de
te bewaken fondsen ingesteld worden.
Dat gaat via onderstaand scherm...

Dit scherm bevat de volgende rubrieken...
Fondsnaam
Hier wordt de naam opgegeven van het fonds dat bewaakt moet worden. Via de knop met de 3
puntjes achter de rubriek Fondsnaam krijgt u een lijst van alle Vestics fondsen, en kunt u het
gewenste fonds selecteren.
Datafeed
In deze rubriek kunt u kiezen van welke datafeed een fonds ingelezen moet worden.
Let op: als een fonds in de lijst van bewaakte fondsen voorkomt, dan wordt dat fonds alleen nog
maar ingelezen van de opgegeven datafeed(s). Koerstikken van dit fonds die binnenkomen via
een andere datafeed (bijv. Teletekst) worden hierdoor automatisch genegeerd.
Periode
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In deze rubriek geeft u aan van hoe laat tot hoe laat de koersen van dit fonds zouden moeten
binnenkomen, en deze tijden zijn dus de basis voor zowel de alarmering als de gapfilling. Als er
buiten deze periode koerstikken binnenkomen, dan worden deze WEL geaccepteerd. Als er
buiten deze periode geen koerstikken binnenkomen, dan wordt dat NIET als een gap
gesignaleerd.
Interval
In deze rubriek geeft u aan hoe groot de interval tussen 2 opeenvolgende koerstikken maximaal
mag zijn. Als u bijv. 60 seconden opgeeft, dan zal 61 seconden na de ontvangt van de laatste tik
een gat in de koersdata worden gesignaleerd.
Volgorde
Deze rubriek wordt gebruikt om de koersen van dit fonds via meerdere datafeeds te kunnen
ontvangen. Zolang er voor dit fonds koersen binnenkomen van een datafeed met een lager
volgnummer (bijv. 1), zullen de koersen voor dit fonds van datafeeds met een hoger volgnummer
(bijv. 2 of 3) totaal genegeerd worden. Zodra echter geen koersen meer binnenkomen voor de
datafeed met het lagere volgnummer, zal automatisch overgeschakeld worden op een datafeed
met een hoger volgnummer.
Het is mogelijk (maar niet gebruikelijk) om meerdere datafeeds eenzelfde volgordenummer te
geven. In dat geval zullen alle koerstikken van beide datafeeds tegelijkertijd doorgelaten worden.
Max. verschil (nog niet actief)
Via deze rubriek is het mogelijk om koerstikken te negeren die meer dan het ingestelde
percentage afwijken van de slotkoers van de vrige handelsdag.
Gapfiller
Via deze rubriek geeft u aan welke gapfiller (gapserver) gebruikt zal worden als er geen koersen
meer binnenkomen voor dit fonds.
Nakomende tikken overslaan
Deze rubriek is normaliter aangevinkt, en zorgt er voor dat koerstikken die achteraf nog
binnenkomen, genegeerd worden. Op die manier wordt voorkomen dat een reeds eerder
afgesloten bar in een handelssysteem achteraf nog verandert. De grafieken slaan namelijk ook
nagekomen tikken over, maar als die tikken wel ingelezen worden zullen de grafieken veranderen
als de grafiek opnieuw geladen.
Signaal als datafeed stopt
Als u een vinkje plaatst in deze rubriek, dan zal er een alert gestuurd worden naar de Huidige
bestemming als er voor dit fonds geen koersen meer binnenkomen via deze datafeed.
Signaal als datafeed weer start
Als u een vinkje plaatst in deze rubriek, dan zal er een alert gestuurd worden naar de Huidige
bestemming zodra er voor dit fonds weer koersen meer binnenkomen via deze datafeed.

3.44.3 Opvullen koersgaten
Let op: Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien u over een zogenaamd Active Trader
abonnement beschikt.
Via deze functionaliteit is het mogelijk om eenmaal ontstane gaten in de intradagkoersen achteraf
op te vullen.
Deze functie kan op verschillende manieren geactiveerd worden...
· Als Vestics opnieuw gestart wordt, bijv. 's morgens vroeg om 11:00 uur of 's middags om 14:00
na een storing, dan worden automatisch de gemiste koersen opgehaald sinds het moment dat
Vestics de vorige keer gestopt werd.
· Als de koersen ineens niet meer binnenkomen, en dan na enige tijd weer gaan lopen, dan
worden automatisch de gemiste koersen alsnog opgehaald
· Indien een gapfilling interval is ingesteld, zullen bij storing tussentijds om de zoveel minuten
automatisch de gemiste koersen opgehaald worden.
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· Via de functie Ophalen intradag historie kunt u zelf opgeven welke koersen u wilt ophalen.
In de nu volgende hoofdstukken worden zowel de automatische als de handmatige manier van
koerstikken ophalen in detail beschreven.
3.44.3.1 Automatische Gapfilling
Let op: Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien u over een zogenaamd Active Trader
abonnement beschikt.
Deze functie verloopt (zoals de naam als zegt) geheel automatisch.
Als Vestics om 11:00 uur gestart wordt, dan wordt door de Datafeedbewaking automatisch een
'gap' geconstateerd tussen het afsluiten van Vestics (bijv. gisterenmiddag om 17:00 uur) en het
starten van Vestics. Deze gap wordt weggeschreven in een speciaal bestand, en de automatisch
gapfilling functie zal op grond van deze informatie automatisch de gemiste koersen alsnog
ophalen.
Hetzelfde gebeurt als uw datafeed om de een of andere reden om 13:33 stopt. De
Datafeedbewaking constateert na enkele minuten (instelbaar) dat voor fonds X geen koersen
meer binnenkomen. Zodra de koersen (om bijv. 13:41) weer binnenkomen, zal automisch een
gapmelding worden weggeschreven naar het speciale gapbestand, hetgeen weer resulteert in het
automatisch alsnog ophalen van de gemiste koersen.
Als de storing langere tijd aanhoudt, dan is het mogelijk om ook tussentijds de koersen
automatisch op te laten halen. Dus als u bijv. een handelssysteem gebruikt dat op kwartierbasis
een signaal moet berekenen, en bovenstaande storing die om 13:33 begin is om 13:45 nog niet
opgeheven, dan kunt u aangeven dat elk kwartier automatisch de koersen van het afgelopen
kwartioer opgehaald moeten worden. Dus als de storing niet om 13:41 wordt opgeheven, maar
pas om 14:41, dan zullen via het mechanisme van automatische gapfilling automatisch elk
kwartier de koersen ophaald worden, totdat de storing opgeheven is.
Als Vestics langere tijd actief is geweest, bijv. na een langere vakantieperiode, dan zullen de
koersen van de afgelopen 24 uur automatisch opgehaald worden. Wilt u de koersen over een
langere periode alsnog ophalen, dan moet u gebruik maken van de functie
Ophalen intradaghistorie.
3.44.3.2 Ophalen intradaghistorie
Let op: Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien u over een zogenaamd Active Trader
abonnement beschikt.
Naast de automatische gapfilling is het ook mogelijk om op eigen verzoek de intradagkoersen van
een of meerdere fondsen over een bepaalde periode alsnog op te halen.
Deze functie kan om verschillende redenen noodzakelijk zijn...
· Vestics heeft langer dan 1 dag uitgestaan. In dat geval zal de automatische gapfilling slechts 24
uur automatisch ophalen.
· U wilt eenmalig de koersen ophalen van een fonds dat niet automatisch bewaakt wordt
Voor het ophalen van de intradaghistorie gaat u als volgt te werk...
· ga naar het Status tabblad
· localiseer het statusvenstertje van het Data Centrum
· druk op de knop Details om het schermpje groter te maken
· selecteer het tabje Historie
U krijgt nu het volgende scherm te zien...
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GapServer
Hier kunt u kiezen welke dienst u wilt gebruiken om de intradaghistorie op te halen. Vestics
ondersteund een aantal diensten, die echter vrijwel allemaal een speciaal abonnement vereisen.
Door op de knop met het zwarte pijltje te drukken komt een lijst van de beschikbare diensten te
voorschijn...

· Vestics P2P is de in het Vestics Active Trader abonnement ingebouwde dienst waarbij
Vesticsgebruikers onderling elkaar helpen in het geval van ontbrekende intradagkoersen. Voor
deze dienst heeft u dus automatisch een abonnement als u gebruik maakt van het Vestics
Active Trader abonnement. Deze dienst biedt koersen op minutenbasis (dus geen tikken) en
gata maximaal ca. 1 maand terug.
· Binck geeft ook de mogelijkheid om tikdata van de huidige beursdag alsnog op te halen. Het is
dus nier mogelijk om koersgegevens van gisteren of langer geleden op te halen. Deze dienst is
alleen beschikbaar voor mensen die een rekening hebben bij de BinckBank. Een andere
beperking is dat Binck alleen koersen levert van de EuroNext en van de Eurex.
· Global Forex Trading is een valuta broker. Mensen die een rekening hebben bij GFT kunnen
gratis historische intradagkoersen ophalen. De recente data is beschikbaar op tikbasis, terwijl
oudere data op 5 minuten, 15 minuten, enz. beschikbaar is. Hoe groter de interval, des te
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langer dat de koershistorie terug gaat.
· QuoteStream biedt een optioneel DataBundel-abonnement, waarmee QuoteStream abonnee's
tot 1 jaar terug intradag koerstikken kunnen ophalen. Een DataBundel abonnement geeft het
recht om op jaarbasis maximaal 500 Mb aan koersdata op te halen. Via het inleesprogramma
voor QuoteSTream is te zien hoeveel van deze 500 Mb nog beschikbaar is.
Samenvattend: de Vestics P2P Gapfiller is voor iedereen beschikbaar, de andere gapfillers alleen
via een extra abonnement.
Van en Tot
Via deze rubrieken geeft u de starttijd en eindtijd op van de op te halen intradagkoersen. U moet
hierbij wel rekening houden met de eventuele beperkingen van de gebruikte gapfiller. Zo kunnen
bij Binck alleen maar de koersen van de lopende dag opgehaald worden, terwijl bij de Vestics
P2P gapfiller maximaal 1 maand historie opgehaald kan worden.
Interval
Bij de rubriek Interval kunt u kiezen met welk detail de koerstikken worden opgehaald. In het
eerste lijstje kunt u kiezen voor de gewenste interval tussen de individuele koersen...

en in het tweede lijstje kunt u kiezen tussen 4 tikken per interval (OHLC) of 1 tik per interval
(alleen slot).
Dus als u 1x per 5 minuten een koers wilt hebben, dan stelt u de beide lijstjes als volgt in...

Overigens gelden er voor sommige gapfillers beperkingen. Zo zal de Vestics P2P gapfiller geen
tikdata leveren, en is de kleinste interval dus 1 minuut.
Fondsen
Vervolgens kiest u de op te halen fondsen. U kiest eerst uit het lijstje aan de rechterkant een
fondslijst waaruit u de fondsen wilt selecteren. Vervolgens selecteert u de gewenste fondsen en
kopieerd u ze via de <<-knop naar de selectie aan de linkerkant.
Als u een kleine groep fondsen heeft waarvan u regelmatig de historie wilt ophalen, dan kunt u
het beste via de Fondsverkenner een fondslijst maken van die 'favoriete' fondsen. U hoeft dan
alleen nog maar deze fondslijst te selecteren en vervolgens alle fondsen van de rechter lijst naar
de linker lijst te kopieren.
Voor sommige gapfillers gelden hier beperkingen. Voor de Vestics P2P Gapfiller geldt
bijvoorbeeld een beperking van maximaal 10 fondsen per keer. Dus als u meer dan 10 fondsen
wilt ophalen, dan moet u meerdere aanvragen doen.
Start
Als u de juiste fondsen in de lijst aan de linkerkant heeft ingevoegd drukt u op de knop Start om
de fondsen op te halen.
3.44.3.3 Waar komen de koersen vandaan
Let op: Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien u over een zogenaamd Active Trader
abonnement beschikt.
Als uw datafeed op een gegeven moment geen koersen meer levert, onstaat er een gat in de
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koersdata. Daardoor kunnen indicatoren en handelssystemen niet uitgerekend worden en zou u
geen signalen meer ontvangen.
Omdat geen enkele koersleverantie 100% betrouwbaar is, is het dus belangrijk om een backup
faciliteit te hebben voor het geval er storing is bij uw datafeed. Deze backup facilitiet kan uiteraard
een tweede datafeed zijn. In de praktijk zijn het echter meestal niet de storingen in de datafeed
zelf, maar storingen in de hardware, software of Internet verbinding die er voor zorgen dat er
gaten in de koersdata zijn. In zo'n geval helpt dus een tweede datafeed niet echt. Het komt er dus
op neer dat we moeten leven met gaten in de koersdata.
Het is dan ook zaak om een voorziening te hebben waardoor eenmaal opgetreden gaten achteraf
op eenvoudige wijze weer opgevuld kunnen worden. Dat mechanisme is ingebouwd in het Active
Trader Abonnement via de zogenaamde Gapfillers.
Dit mechanisme werkt als volgt...
· het DataCentrum constateert automatisch dat er een koersgat is
· dit koersgat wordt via een gapmelding weggeschreven naar het gapbestand
· hetzelfde gebeurt als de gebruiker zelf het initiatief neemt om intradagkoersen op te vragen
· in de gapmelding staat ook aangegeven welke Gapserver de melding moet afhandelen
· als de betreffende Gapserver nog niet gestart is, dan wordt deze automatisch gestart
· elke Gapserver controleert regelmatig in het Gapbestand of er een Gapmelding is die voor hem
bestemd is
· als er een gapmelding is, dan wordt deze automatisch afgehandeld door de Gapserver
Vestics ondersteund een altal verschillende gapservers, die allemaal hun voor en nadelen
hebben...
· de Vestics P2P gapserver
· de Binck gapserver
· de GFT gapserver
· de QuoteStream gapserver
In de volgende hoofdstukken zullen we de diverse gapservers bespreken.
De gapservers worden automatisch gestart door het Data Centrum wanneer een koersgat gevuld
moet worden of als er koershistorie opgehaald moet worden.
3.44.3.3.1 Vestics P2P Gapserver

Let op: Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien u over een zogenaamd Active Trader
abonnement beschikt.
Traditioneel wijken Vestics gebruikers bij missende intradag koersdata vaak uit naar een medeVesticsgebruiker, en via de functies Exporteren tikbestand en Importeren tikbestand kunnen de
koersen dan uitgewisseld worden. Deze methode heeft echter nogal wat nadelen...
· je moet als gebruiker bij de computer zijn
· je moet een mede-Vesticsgebruiker vinden die wil helpen
· de handmatige procedure (exporteren, emailen, importeren) geeft al snel een vertraging van 5
minuten of meer
· als de storing lang duurt, en je wilt bijv. elke 15 minuten een signaal uitrekenen, dan blijf je
bezig met exporteren en importeren
Met andere woorden... deze methode is enorm arbeidsintensief.
Daarom wordt dit hele proces in het kader van het Active Trader abonnement geheel
geautomatiseerd via de zogenaamde P2P Gapserver. De afkorting P2P staat voor het Engelse
begrip Peer-to-Peer waarbij twee of meer gebruikers rechtstreeks een bepaalde service aan
elkaar leveren, waarbij er dus geen centrale dienst is. Een ander kenmerk van Peer-to-peer is dat
het geheel anoniem gebeurt. De ontvanger weet niet wie de data levert, en de leverancier weet
niet wie de ontvanger is.
De Vestics P2P Gapserver werkt als volgt...
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de Gapserver checkt regelmatig of er een gapmelding in het gapbestand staat
zo ja, dan wordt deze meteen afgehandeld
de P2P Gapserver signaleert de missende koersdata via het P2P netwerk
alle mede-Vesticsgebruikers staan voor u klaar (om de beurt gedurende ca. 10 seconden)
de P2P Gapserver bij een van de mede-gebruikers ontvangt het verzoek en kijkt of hij daaraan
kan voldoen
· als deze mede-gebruiker niet aan de vraag kan voldoen komt enkele seconden later de
volgende mede-gebruiker aan de beurt
· zodra iemand de koersen kan leveren worden die geleverd
· uw P2P Gapserver ontvangt dan de koersen en stuurt die naar het DataCentrum van waaruit ze
naar de grafieken gaan
Deze hele procedure zal normaliter 5-15 seconden duren en verloopt geheel automatisch.
·
·
·
·
·

Het zal duidelijk zijn dat u via dit mechanisme zowel koersen kunt ontvangen als koersen moet
leveren. Het is niet mogelijk om wel koersen op te vragen maar geen koersen te leveren.
3.44.3.3.2 Binck Gapserver

Let op: Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien u over een zogenaamd Active Trader
abonnement beschikt.
Rekeninghouders van BinckBank kunnen via Vestics gratis de hele dag door real time koersdata
inlezen.
Daarnaast kunnen zij ook gebruik maken van de mogelijkheid om in de loop van de dag alsnog
de koerstikken vanaf 9:00 uur 's morgens ophalen.
Helaas gaat de intradag koershistorie (op dit moment) niet verder terug dan 9:00 uur vanochtend.
Het is dus niet mogelijk om koersen van voorgaande dagen alsnog op te halen.
3.44.3.3.3 GFT Gapserver

Let op: Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien u over een zogenaamd Active Trader
abonnement beschikt.
Vesticsgebruikers die een rekening hebben bij Global Forex Traders (GFT) ontvangen van GFT
gratis real time valuta koersen.
Daarnaast is het ook mogelijk om via GFT de intradagkoersen op een later tijdstip opnieuw op te
vragen.
Dat kan overigens op tikbasis, maar ook op 5, 10,15,30 minuten basis, op uur bais, op 4 uur basis
en op dagbasis. Daarbij geldt de regel dat hoe 'grover' de interval, des te langer terug is de data
beschikbaar. Zo is bijv. de tikdata slechts voor enkele uren beschikbaar, terwijl de 5 minuten data
voor meerdere weken beschikbaar is. Kwartier data is zelfs vele maanden later nog op te vragen,
enz.
Uiteraard is de GFT gapserver alleen te gebruiken voor valutakoersen omdat GFT nu eenmaal
alleen maar valutakoersen levert.
3.44.3.3.4 QuoteStream Gapserver

Let op: Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien u over een zogenaamd Active Trader
abonnement beschikt.
Vesticsgebruikers kunnen bij QuoteStream (www.quotestream.nl) een gapfill abonnement
afsluiten. Men noemt dat daar een 'databundel', en een dergelijke databundel geeft het recht om
per jaar 500 Mbytes aan intrdag tikdata te downloaden. Voor de exacte prijs van een dergelijke
databundel moet u de website van QuoteStream even raadplegen. Bij het schreven van deze
helpfile was de abonnementsprijs voor 500 Mbytes 180 euro per jaar. Als u binnen een jaar
minder dan 500 Mbytes download dan vervalt het te goed. Als u na enkele maanden al de limiet
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van 500 Mbytes heeft bereikt kunt u de rest van het jaar niet meer downloaden.
Bij het ophalen van intradagkoersen via Vestics kunt u opgeven of u tikdata of bijv. 15 minuten
data wilt ophalen. Omdat QuoteStream alleen maar tikdata levert, heeft de keuze van de ophaal
interval geen invloed op de totale hoeveelheid opgehaalde data. U ontvangt altijd de individuele
koerstikken, en Vestics dikt deze alsnog in tot de gewenste interval.
Als u een dergelijke databundel NIET combineert met een real time abonnement van
QuoteStream, dan is er nog een tweede complicatie... QuoteStream mag in dat geval geen
koersen sturen over de laatste 15 minuten. Maw... zonder real time abonnement ook geen real
time gapfilling. Dus als u dan om 11:00 Vetsics start, dan zal Vestics welliswaar automatisch de
koersen opvragen sinds Vestics gestopt is (bijv. gisterenavond 18:00 uur), maar u ontvangt dan
slechts koersen tot 10:45. Het resterende gat van 10:45 tot 11:00 moet u na 11:15 alsnog
handmatig ophalen.

3.44.4 Systeempositie
Let op: Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien u over een zogenaamd Active Trader
abonnement beschikt.
Deze functie geeft een compact overzicht van de posities van alle active handelssystemen.
Dit overzicht ziet er als volgt uit...

Het overzicht geeft de volgende kolommen weer...
#
Deze kolom bevat een volgnummer
Status
In deze kolom wordt aangegeven of de positie overeenkomt met die van het handelssysteem
Naam
In deze kolom staat de naam van de grafiek waarin het handelssysteem actief is
Alias
In deze kolom komt de korte naam van het fonds dat gehandeld wordt
Positie
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In deze kolom komt de positie. Een negative positie betekent dat het handelssysteem short is
Entry Date
In deze kolom komen de datum en tijd waarop de positie werd ingenomen
Aankoop
Dit is de entry prijs.
Huidige
Dit is de huidige koers van het fonds
Winst
Dit is de koerswinst (huidige koers - aankoop koers)
Waarde
Dit is de totale winst (posite x winst)

4

Vestics Referenties Inleesprogramma's
In dit hoofdstuk worden de diverse beschikbare koersinleesprogramma's beschreven.
In principe is er voor elke datafeed die door Vestics ondersteund wordt, een specifiek
inleesprogramma.
U, als individuele Vesticsgebruiker, zult slechts gebruik maken van één of twee van de
beschikbare inleesprogramma's. Het heeft dus geen zin om bijv. de informatie over het
inleesprogramma voor NDK door te nemen, tenzij u een abonnement heeft van NDK of
overweegt een abonnement te nemen.
Als u een bepaalde datafeed niet kent, ga er dan maar van uit dat u GEEN toegang heeft tot de
betreffende datafeed, want veel van de datafeeds vereisen een abonnement.
De enige (gratis) inleesprogramma's die voor iedereen toegankelijk zijn, zijn...
· Het Koersinleesprogramma Internet
· Het Koersinleesprogramma Teletekst
· Het Koersinleesprogramma DDE
· Het Nieuwsinleesprogramma Internet
Daarnaast zijn er dus een heleboel inleesprogramma's waarvoor u een abonnement nodig heeft...
· Het Koersinleesprogramma Active-Plus
· Het Koersinleesprogramma Eris
· Het Koersinleesprogramma GFT
· Het Koersinleesprogramma IEX
· Het Koersinleesprogramma Interactive Brokers
· Het Koersinleesprogramma NDK
· Het Koersinleesprogramma QuoteStream
· Het Koersinleesprogramma TenFore/QuoteSpeed
Tenslotte zijn er nog enkele inleesprogramma's voor het koppelen van andere programma's...
· Het Koersinleesprogramma StockBrowser
· Het Koersinleesprogramma Wallstreet
U kunt inleesprogramma's heel eenvoudig starten door een vinkje te plaatsen in de lijst van
inleesprogramma's die u kunt oproepen via Vesticsknop >> Data >> Inleesprogramma's. Lees
echter altijd eerst even het helpbestand, want bij sommige programma's moet u enkele
voorbereidingen treffen voordat u het inleesprogramma kunt activeren.
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Inleiding Koersinleesprogramma's
De Koersinleesprogramma's van Vestics zorgen voor het inlezen van (intraday) koersdata vanaf
externe bronnen, en geven de ontvangen koersgegevens in een gestandaardiseerd formaat door
aan het Datacentrum van Vestics.
Koersinleesprogramma's zijn losse programma's die automatisch door Vestics gestart worden als
u de daarvoor bestemde instellingen heeft geactiveerd. U kunt de inleesprogramma's beheren via
Vesticsknop >> Data >> Inleesprogramma's.
Omdat de Koersinleesprogramma's veel onderlinge overeenkomsten hebben, zal in eerste
instantie de algemene functionaliteit van alle Koersinleesprogramma's worden besproken. Daarna
zal per individueel inleesprogramma eventuele extra informatie worden besproken.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op de koersinleesprogramma's in het algemeen en
hoe u als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het
venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over de koersinleesprogramma's in logische volgorde doorbladeren.

4.1.1

Overzicht inleesprogramma's
Bij Vestics worden tal van inleesprogramma's meegeleverd die elk voor zich het inlezen van
koersgegevens en nieuwsgegevens vanaf een bepaalde bron ondersteunen.
Zo zijn er een inleesprogramma's voor het inlezen van koersgegevens vanaf teletekst, vanaf
Internet, of vanaf een DDE-koppeling met een ander programma.
Door in de toekomst nieuwe inleesprogramma's beschikbaar te stellen kan Vestico de
functionaliteit van Vestics voortdurend uitbreiden.
Alle inleesprogramma's hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze koersgegevens
ontvangen vanuit de 'buitenwereld' en vervolgens in een gestandaardiseerd formaat doorgeven
aan het Vestics Datacentrum.
De inleesprogramma's werken volledig onafhankelijk van elkaar en het is mogelijk om een
'onbeperkt' aantal inleesprogramma's naast elkaar te gebruiken.

4.1.1.1

Inlezen real-time datafeeds
Voor het gebruik van een real-time datafeed is op de allereerste plaats een abonnement voor de
betreffende datafeed vereist. Als onderdeel van dat abonnement ontvangt u ook software die op
uw computer geïnstalleerd moet worden.
Het inlezen in Vestics van de koersgegevens van een dergelijke datafeed vereist meestal een
speciaal inleesprogramma voor de betreffende datafeed.
De leverancier van de datafeed stelt daarvoor meestal een speciale koppeling beschikbaar die
door software leveranciers, zoals Vestico, gebruikt kan worden om hun eigen programma (bijv.
Vestics) te koppelen aan de betreffende datafeed.
Vestico heeft ervoor gekozen om een dergelijke koppeling buiten de eigenlijke Vestics
programmatuur te houden door voor elke koppeling een apart inleesprogramma te ontwikkelen
waardoor een optimale flexibiliteit wordt gewaarborgd.
Meer informatie over...
Inleesprogramma voor ERIS
Inleesprogramma voor NDK/FirstQuote
Inleesprogramma voor andere datafeeds (mbv DDE)
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Inlezen koersen van Teletekst
Voor het inlezen van koersgegevens vanaf teletekst moet men gebruik maken van een speciaal
stukje hardware in de computer, namelijk een zogenaamde Teletekstkaart.
Deze Teletekstkaarten zijn verkrijgbaar van diverse leveranciers, maar helaas is er geen
standaard voor deze kaarten, zodat elke kaart een andere aansturing vereist.
Zie Overzicht Ondersteunde Teletekstkaarten voor een lijst van de teletekstkaarten die
momenteel ondersteund worden door Vestics.
Met de komst van het Internet is het mogelijk geworden om de teletekstpagina's van de NOS
(Nederland 1,2 en 3) ook via Internet te raadplegen. Voor mensen die een vaste Internet
verbinding hebben, bijv. via ADSL of via een kabelmodem, is dit dus een alternatieve manier om
de koersgegevens van teletekst in te lezen zonder dat daarvoor aparte hardware nodig is. Deze
manier van inlezen van koersgegevens wordt dan ook ondersteund door Vestics.
Meer informatie over...
Inleesprogramma voor Teletekst

4.1.1.3

Inlezen koersen van Internet
Op Internet zijn op allerlei websites koersgegevens beschikbaar.
Sommige van die websites worden slechts 1 maal per dag aangepast, andere worden
voortdurend aangepast, al dan niet met een vertraging van 15 of 20 minuten.
Bij Vestics kunnen dergelijke koersen van Internet op verschillende manieren ingelezen worden:
· via gespecialiseerde inleesprogramma's zoals het programma StockBrowser door middel van
een DDE-koppeling
· de teletekst koersen van de website van NOS-teletekst via het Teletekstinleesprogramma
Naast deze koersgegevens die als webpagina's worden 'gepubliceerd' is het op tal van websites
ook mogelijk om historische koersgegevens als een Ascii-bestand te downloaden. dergelijke
historische koersen kunnen ook in Vestics geïmporteerd worden.
Meer informatie over...
Inleesprogramma voor DDE
Inleesprogramma voor Teletekst
Importeren koersdata

4.1.1.4

Inlezen koersen via DDE-koppeling
Tal van programma's ondersteunen DDE-koppeling om de mogelijkheid te bieden Excel
werkbladen te koppelen.
Een dergelijke DDE-ondersteuning is o.a. mogelijk vanuit de meeste datafeeds, maar ook vanuit
programma's zoals StockBrowser en WallStreet.
Meer informatie over...
Het Inleesprogramma voor DDE

4.1.1.5

Inlezen nieuwsberichten
Via het Nieuwsinleesprogramma vcNewsHTML is het mogelijk om van een aantal websites op
Internet financiëel nieuws te vergaren.
Het nieuwsinleesprgramma zal met een bepaalde regelmaat elk van de ingestelde Websites
bezoeken en kijken of er inmiddels weer nieuwe berichten beschikbaar zijn.
Alle nieuwe berichten worden opgehaald en vervolgens gescand op een aantal fondsnamen,
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zoals Philips, AKZO en DSM. Indien een bepaalde fondsnaam herkend wordt, dan wordt
aangenomen dat er in het betreffende bericht nieuws over dat fonds staat, en wordt een speciale
'nieuwstik', vergelijkbaar met de koerstikken van de koersinleesprogramma's, verzonden naar het
Datacentrum.
Allerlei andere programma's, zoals koersvensters, kunnen een signalering weergeven indien er
nieuws is over een bepaald fonds.

4.1.2

Het starten en stoppen
Het starten en stoppen van inleesprogramma's gebeurt via het Instellingenprogramma van
Vestics.
U kunt deze functie oproepen via de menukeuze Vesticsknop >> Beheer >> Instellingen >>
Inleesprogramma's
Op het tabblad Gegevens zijn weer een aantal extra tabbladen beschikbaar, waarvan het tabblad
Koersen toegang geeft tot de diverse Koersinleesprogramma's...

Door in de kolom Actief van een bepaald inleesprogramma een vinkje te zetten wordt het
betreffende inleesprogramma geactiveerd. Eenmaal geactiveerd zal het programma ook weer
automatisch gestart worden als Vestics gestopt en vervolgens weer gestart wordt.
Door een vinkje opnieuw aan te klikken kan het betreffende vinkje weggehaald worden. Dit heeft
tot gevolg dat het betreffende inleesprogramma meteen gestopt wordt en ook niet meer
automatisch gestart wordt als Vestics een volgende keer gestart wordt.
De individuele beschikbare inleesprogramma's worden verder op in deze documentatie
behandeld. We zullen nu eerst even de algemene informatie doorspreken.

4.1.3

Het statusvenster
Koersinleesprogramma's zullen normaal, net als alle andere achtergrondprogramma's, niet
zichtbaar zijn op het scherm. Via het tabblad Status van de Vestics Taakbalk is het echter
mogelijk om de status van deze achtergrondprogramma's op te roepen.
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Een Statusvenster van een Koersinleesprogramma ziet er in eerste instantie als volgt uit:

Door op de knop Details >> te drukken kunt u de detailgegevens oproepen. Het venster wordt
dan als het ware open geklapt en ziet er ongeveer als volgt uit:

Door op de knop << No details te drukken kan het venster weer ingeklapt worden.
Hoewel elke inleesprogramma in principe z'n eigen informatie weergeeft, zijn een aantal rubrieken
altijd aanwezig...
Op de bovenste regel, links van de knop Info wordt de status van de verbinding tussen het
Koersinleesprogramma en het Datacentrum weergegeven.
Direct daaronder staat de rubriek Verzonden tikken waarin aangegeven wordt hoeveel
koerstikken inmiddels naar het Datacentrum verzonden zijn.
Op het tabblad Status staat allereerst de naam van het Koersinleesprogramma (in dit geval
Eurobench).
Vervolgens staat in de rubriek Error Count aangegeven hoeveel fouten er zijn opgetreden.
In de rubriek Tickhandler Host vindt u de naam van de computer waar het Datacentrum draait.
Aangezien dat meestal dezelfde computer is als de computer waar het Koersinleesprogramma op
draait staat hier meestal localhost.
In de rubriek TickHandler Port staat aangegeven welke poort bij het TCP/IP-protocol wordt
gebruikt om te communiceren tussen het Koersinleesprogramma en het Datacentrum. Deze is
standaard ingesteld op poort 200 en moet overeenstemmen met de poort waarop het
Datacentrum is ingesteld.
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Stoppen of herstarten via statusvenster
Behalve het (permanent) stoppen van inleesprogramma's via het weghalen van de vinkje op het
Instellingenprogramma is het ook mogelijk om een inleesprogramma te stoppen door het
statusvenster weg te klikken. Het wegklikken van een statusvenster gebeurd op de standaard
windows manier door te klikken op het kruisje rechtsboven in het venster.

Als u op het kruisje klikt komt een dialoog met de volgende 3 mogelijkheden...

· Met de optie Programma herstarten wordt het programma tijdelijk gestopt en meteen weer
gestart. Op die kan een hernieuwde opstartpoging geforceerd worden als het inleesprogramma
niet goed functioneerd. Hertstarten van een inleesprogramma is ook nodig als bijv. de
zoektabel of het configuratiebestand (het ini-bestand) is aangepast
· Met de optie Programma afsluiten, herstarten als Vestics start wordt het het
inleesprogramma meteen afgesloten, maar het vinkje in het instellingenbestand van Vestics
blijft aan staan, zodat het inleesprogramma automatisch weer gestart wordt als Vestics de
volgende keer opgestart wordt.
· Met de optie Programma afsluiten, niet meer starten als Vestics start wordt het
inleesprogramma meteen afgesloten en het vinkje wordt weggehaald uit het
instellingenbestand. Het inleesprogramma zal dan niet meer automatisch door Vestics gestart
worden. Pas als u handmatig het vinkje weer plaatst bij het inleesprogramma op het
instellingenscherm wordt het inleesprogramma weer automatisch gestart.
Nadat u de juiste optie heeft geselecteerd drukt u op de knop OK.
Als u op de knop Annuleren drukt wordt het inleesprogramma niet afgesloten. Hetzelfde is het
geval als u op het kruisje rechtsboven in het dialoogvenster drukt.

4.1.5

De zoektabelen
Om koersgegevens te kunnen importeren vanuit een externe omgeving zoals een datafeed, moet
er een mechanisme zijn om de externe naam voor elk fonds te koppelen aan de in Vestics
gebruikte naam.
Helaas is er in Nederland geen standaard naamgeving voor fondsen. Dit in tegenstelling tot de VS
waar een aandeel als Microsoft steevast onder de afkorting (Symbol) MSFT door het leven gaat.
In Nederland ontbreekt een dergelijke standaard en heeft elke bank en elke dataleverancier z'n
eigen codering ontwikkeld. Voor gemakkelijke fondsnamen zoals KLM geeft dat meestal geen
probleem, maar zelfs bij het aandeel Akzo wordt door sommigen de code AKZ gebruikt terwijl
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anderen de volledige naam hanteren. U kunt zich voorstellen hoe dit uiteindelijk tot een wirwar
van verschillende afkortingen heeft geleid voor beleggingsfondsen zoals het Robeco Zelfselect
Telecom fonds. Verzin maar eens een handige afkorting voor al die honderden
beleggingsfondsen.
Dus is er geen standaard en dus moet Vestics ergens kunnen opzoeken welk fonds schuil gaat
onder een code zoals 23dB26814 (bij EuroBench) of 13-4-38657 (bij NDK), enz. Het mechanisme
dat hiervoor gebruikt wordt is het mechanisme van losse Zoektabellen (Matchtabellen).
Een Zoektabel is een tabel die voor elke externe naam de overeenkomstige Vestics
fondsnummer vermeldt.
Voor meer informatie de Zoektabellen verwijzen we naar het betreffende hoofdstuk.

4.1.6

Spreiding over een netwerk
Het is mogelijk om een Inleesprogramma te laten draaien op een andere computer dan Vestics
zelf. Het moet dan wel zo zijn dat er een netwerkverbinding bestaat tussen de beide computers.
Deze netwerk verbinding kan een lokaal netwerk zijn of zelfs een Internet verbinding.
Er zijn een aantal mogelijke redenen om een inleesprogramma op een andere computer te
draaien dan de rest van Vestics:
· Als een datafeed een erg hoge systeembelasting geeft kan voor datafeed een afzonderlijk
systeem gebruikt worden
· Als een datafeed een aansluiting vereist die alleen op een andere plek in het gebouw
gerealiseerd kan worden
Om een inleesprogramma op een andere computer te laten werken moet u de volgende stappen
volgen...
Stap-1: Om een inleesprogramma op een andere computer te draaien moet op de betreffende
computer een soort mini-Vestics map worden opgezet, met daarin alle bestanden die nodig zijn
voor het inleesprogramma. Een dergelijke mini-Vestics omgeving maakt u met de Windows
Verkenner. U maakt dan eerst de onderstaande 7 mappen en vervolgens kopiëert u de
aangegeven bestanden vanaf de Vestics-computer naar de mini-Vestics omgeving. ziet er
ongeveer als volgt uit:
\Vestics
\Vestics\Files
\Vestics\Programs
\Vestics\Tables
\Vestics\Tables\Ini
inleesprogramma)
\Vestics\Tables\Match
\Vestics\Tables\System
omgeving)

(bevat de mappen Files, Programs en Tables)
(leeg)
(bevat het inleesprogramma en alle DLL en BPL bestanden)
(bevat de mappen Ini, Match en System)
(bevat LICENSE.INI, VESTICS.INI en het ini-bestand van het
(bevat de zoektabel voor het inleesprogramma)
(gelijk aan de map \vestics\tables\system van de standaard Vestics

N.B. Het is verstandig de mappen Programs en Tables\System regelmatig te verversen vanaf de
standaard Vestics omgeving zodat de programma versies niet te veel van elkaar gaan afwijken.
Stap-2: In het VESTICS.INI bestand (in de map \vestics\tables\ini) moet opgegeven worden op
welke computer het Vestics Datacentrum draait en waar de koersgegevens dus heen gezonden
moeten worden...
[DATACENTER]
CLIENT_PORT=201
DRIVER_PORT=200
HOST=127.0.0.1
STARTUP=0
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Het gaat hierbij om de rubriek HOST=127.0.0.1 die aangepast moet worden naar de
computernaam van de computer waar Vestics op draait, dus bijv. HOST=MIJNPC. Eventueel
mag hier ook het netwerkadres van de Vestics computer opgegeven worden, bijv.
HOST=98.47.12.41. Op deze laatste manier kan eventueel ook over grotere afstand via het
Internet gecommuniceerd worden.
Stap-3: Een inleesprogramma dat op een andere computer draait kan niet op de normale manier
door Vestics gestart worden. U zult het programma dus met de hand moeten starten, of beter
nog, via een snelkoppeling op het Windows bureaublad of vanuit de startmap van Windows.
De snelkoppeling kunt u maken door met de Windows Verkenner te gaan naar de map
\vestics\programs en het inleesprogramma te selecteren. Vervolgens drukt u op de rechter
muisknop en klikt u op Kopiëren naar >> Bureaublad (als snelkoppeling).
Sommige inleesprogramma's, zoals het inleesprogramma voor DDE, verwachten nog een
argument (raadpleeg daarvoor de documentatie van het betreffende inleesprogramma)
Bij het inleesprogramma voor DDE moet bijvoorbeeld als argument de naam van het
instellingenbestand (bijv. DDE_Eris.ini) als argument worden meegegeven.
U kunt een dergelijk argument als volgt inbrengen bij de snelkoppeling...
· Klik met de rechter muisknop op de snelkoppeling van het inleesprogramma en klik op de
menukeuze Eigenschappen
· Tik een spatie achter de programmanaam in de rubriek Bron en voeg het extra argument (bijv.
DDE_Eris.ini) toe.
· Klik op OK

4.1.7

Wijzigen instellingen bestanden
Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn dat u kleine aanpassingen moet maken in
een van de instellingenbestanden van Vestics, de zogenaamde ini-bestanden.
Alle ini-bestanden zijn in principe klaar voor gebruik, maar op details kan het zijn dat bij net een
andere instelling nodig is dan wat gebruikelijk is. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u een vertraagde
datafeed van Active plus heeft en dat dan moet aangeven in de de ini-bestanden voor Active-plus.
Welke aanpassingen vereist zijn is altijd te vinden in het betreffende hoofdstuk.
Omdat Vestics (nog) geen beheersfunctie heeft voor de ini-bestanden, moet bij het maken van
dergelijke aanpassingen gebruik gemaakt worden van standaard Windows functies.
We zullen dan ook vanuit de verschillende hoofdstukken steeds hierheen verwijzen als het nodig
is om een aanpassing in een ini-bestand te maken. Op die manier hoeven we maar eenmalig uit
te leggen welke handelingen daarvoor noodzakelijk zijn.
Om aanpassingen in een ini-bestand te maken, gaat u als volgt te werk...
1. Start de Windows Verkenner
2. Ga naar de map \Vestics\Tables\ini
3. Dubbelklik het te wijzigen ini-bestand
4. Het bestand wordt dan geladen in het programma Kladblok (NotePad)
5. Maak de gewenste aanpassingen
6. Sla het bestand op mbv de menukeuze Bestand >> Opslaan
7. Sluit het Kladblok programma via de menukeuze Bestand >> Afsluiten
8. Sluit de Windows Verkenner
Het beste kunt u Vestics helemaal stoppen voordat u een ini-bestand aanpast. Als Vestics
namelijk het ini-bestand in gebruik heeft terwijl u een aanpassing maakt, dan kan het zijn dat bij
het afsluiten het ini-bestand door Vestics teruggeschreven wordt naar de harde schijf. Hierdoor
kunnen uw aanpassingen weer verloren gaan.
Let ook op waar u nieuwe regels plaats in een ini-bestand. Dergelijke bestanden bestaan meestal
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uit een aantal secties. Elke sectie begint met een sectie aanduiding die bestaat uit een regel met
een sectienaam die tussen vierkante haakjes is geplaatst, bijv. [SERVER]. Binnen een dergelijke
sectie volgen dan een aantal instellingen die allemaal de vorm hebben van een naam gevolgt
door een is-gelijk-teken, gevolgt door de ingestelde waarde, bijv. PORT=200. De volgorde van de
instellingen binnen een bepaalde sectie is niet belangrijk, zo lang elke instelling maar een unieke
naam heeft.Uiteraard luisterd het heel erg nauw met de namen van secties en instellingen. Als u
in plaats van PORT=200 opgeeft POORT=200 dan wordt deze instelling niet meer herkend en zal
Vestics niet goed functioneren.
Mocht u huiverig zijn voor het zelf maken van deze aanpassingen, schroom dan niet om de
helpdesk van Vestico in te schakelen. Zij u graag helpen, bijv. door u een aangepast instellingen
bestand toe te zenden via email.

4.1.8

Werken met een datalimiet
Sommige gebruikers (met name in Zeeland) worden geconfronteerd met een data limiet. Dwz er
mag per maand slechts een bepaalde hoeveelheid data ingelezen worden via Internet.
Overschreidingen van de maximale hoeveelheid zijn over het algemeen extreem duur.
We zullen enkele van de veel vorkomende vragen hier proberen te beantwoorden.
Hoeveel data haalt Vestics op?
Het is moeilijk in te schatten hoeveel data er per dag opgehaald wordt. Dat is o.a. ook afhankelijk
van uw instellingen.
Als u geen intradag koersen inleest (geen koersinleesprogramma voor Internet Intradag en voor
Teletekst) en geen nieuws inleest, dan is het datagebruik per dag nihil.
Zodra u het inleesprogramma voor Internet aanvinkt, ligt het er weer helemaal aan welke pagina's
u allemaal aanvinkt bij de Details van het inleesprogramma. Voorbeeld: als u Amsterdam AEX25
aanvinkt, dan wordt 1 pagina elke 2 minuten opgehaald. Vinkt u echter Amsterdam 300 aan, dan
worden 10 pagina's elke 2 minuten opgehaald, en dat geeft natuurlijk 10x zoveel data.
Hoe kan ik meten hoeveel data ik per dag ophaal?
Er zijn op Internet talrijke (gratis) programmaatjes te downloaden waarmee het mogelijk is om de
hoeveelheid opgehaalde data te meten.
Hoe kan ik de hoeveelheid data verminderen?
U kunt het datagebruik verminderen door
· minder pagina's op te halen
· de pagina's minder frequent op te halen.
Hoe kan ik aangeven welke pagina's ik wil ophalen?
Op het Status tabblad vindt u voor elk inleesprogramma een statusvenstertje. Op deze het
Statusvenstertje bevindt zich altijd een knop Details, en door op die knop te drukken komt u op
een configuratieschermpje waarmee u bij de meeste inleesprogramma's de mogelijkheid heeft
om rubrieken aan te vinken die opgehaald moeten worden.
Hoe kan ik de frequentie van het ophalen verminderen?
Dat is sterk afhankelijk van het Koersinleesprogramma. Meestal staat het in de INI-bestanden van
het betreffende inleesprogramma. Raadpleeg de documentatie voor het betreffende
inleesprogramma of neem contact op met de helpdesk van Vestico.

4.1.9

Stappenplan: Inlezen extra fondsen
Voor de meeste datafeeds worden door Vestico alle tabellen meegeleverd, zodat de
koersgegevens automatisch goed ingelezen worden.
Mocht u echter koersen in willen lezen van fondsen die (nog) niet door Vestico automatisch
worden beheerd, dan kunt dat als volgt doen...
Voor elk fonds moet een nieuwe fondscode worden verkregen door het fonds toe te voegen aan
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de Vestics fondsentabel. Vervolgens moet in de zoektabel van de betreffende datafeed een regel
worden toegevoegd waarin voor het nieuwe fonds de juiste externe zoeknaam wordt opgegevn.
Ga hierbij als volgt te werk...
1. Start de functie Tabellenbeheer via de menukeuze Vesticsknop >> Beheer >>
Tabellenbeheer.
2. Als het goed is bent u al meteen op het tabblad voor de fondstabel.
3. Voeg alle nieuwe fondsen toe via de functie toevoegen (lees hier hoe dat gaat)
4. Nadat alle nieuwe fondsen zijn toegevoegd sluit u het Tabellenbeheer af
5. Start nu de functie Zoektabelbeheer via de menukeuze Vesticsknop >> Beheer
>>Zoektabelbeheer
6. Voeg voor elk nieuw fonds een regel toe aan de tabel (lees hier hoe dat gaat)
NB. Momenteel ondersteund Vestics alleen maar Aandelen. Indien u de koersgegevens wilt
inlezen van bijv. Futures of Opties, dan moeten deze voorlopig nog met als fondstype "Aandelen"
ingebracht worden in Vestics. We verwachten dit op korte termijn aan te passen zodat ook
Futures en Opties automatisch verwerkt worden.

4.2

Koersinleesprogramma Active-Plus
Vestics ondersteunt het inlezen van real-time data van de Active-Plus datafeed met behulp van
een DDE-koppeling.
Alle tabellen voor het inlezen van de Active-Plus datafeed, zowel via de kabel-decoder als via een
Internet-verbinding, worden standaard meegeleverd en bijgehouden door Vestics.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op het koersinleesprogramma voor Active-plus en
hoe u als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het
venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over het koersinleesprogramma voor Active-plus in logische volgorde
doorbladeren.
In het help-boek Inleiding Koersinleesprogramma's vindt u een algemene inleiding over de rol van
koersinleesprogramma's in Vestics. Deze informatie is ook belangrijk bij het tot stand brengen van een koppeling met
Active-plus.
In het help-boek Het DDE Inleesprogramma vindt u informatie over het inlezen van koersgegevens via een DDEkoppeling in het algemeen. Sommige van deze informatie is ook relevant voor het inlezen van koersgegevens vanuit
Active-plus.

4.2.1

Starten en stoppen
De DDE-koppeling tussen Vestics en Active-Plus wordt verzorgt door het inleesprogramma voor
DDE, vcTickDDE genoemd.
Het starten en stoppen van alle inleesprogramma's kan beheerd worden via Vesticsknop >>
Beheer >> Instellingen >> Inleesprogramma's
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Voor de koppeling met Active-plus zijn twee aparte instelling op het Gegevens tabblad van het
Instellingen Programma, namelijk afhankelijk van het feit of u Active-plus ontvangt via een kabeldecoder of via een Internet-aansluiting. Door een vinkje aan of uit te zetten bij de gewenste
Active-Plus variant wordt de betreffende koppeling automatisch gestart en gestopt.
Uiteraard moeten zowel Active-Plus als het Vestics Datacentrum actief zijn om een volledige
koppeling mogelijk te maken.

4.2.2

Instellingen
Om met behulp van het inleesprogramma voor DDE koersen van Active+ te kunnen inlezen,
wordt gebruik gemaakt van de instellingenbestanden DDE_ActiveDecoder.ini en
DDE_ActiveInternet.ini, die meegeleverd worden met Vestics en automatisch onderhouden
wordt door Vestico.
Onder normale omstandigheden hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in dit
instellingenbestand en de hier verstrekte informatie is dan ook uitsluitend bedoeld als
achtergrondinformatie. Mocht u toch aanpassingen willen maken, neem dan eerst voor alle
zekerheid contact op met de Supportafdeling van Vestico.
[DRIVER]
NEWSERIES=10000
[DDESERVER]
NAME=WINBIS
TIME=
PRICE=DATA!%s,PRICE
VOLUME=DATA!%s,VOLUME
OPENINT=DATA!%s,OPENINT
BIDPRICE=
BIDVOLUME=
ASKPRICE=
ASKVOLUME=
TIMEDELAY=
MAXITEMS=1000
INCREMENTSYMBOLID=0

© 2001 Vestico BV

509

Vestics

Via de instelling EXEPATH= kan de naam van het Active-plus programma ingesteld worden,
zodat deze automatisch door Vestics gestart kan worden als Active-plus niet loopt of gedurende
de dag plotseling stopt.
Naast het instellingenbestand wordt nog gebruik gemaakt van Zoektabelen met de naam
DDE_ActiveDecoder.vmt.en DDE_ActiveInternet.vmt. Ook deze tabel is standaard op uw
systeem aanwezig en wordt automatisch door Vestico beheerd voor wat betreft de Nederlandse
fondsen. Wilt u andere fondsen inlezen, lees dan hier hoe u dat kunt doen.

4.2.3

Vertraagde datafeed
Indien u gebruik maakt van een vertraagde datafeed, dan kunt u dat aangeven in het
instellingenbestand (DDE_ActiveDecoder.ini of DDE_ActiveInternet.ini).
N.B. Er is geen beheersfunctie in Vestics voor ini-bestanden. Dus zult u gebruik moeten maken
van het Kladblok programma van Windows. Lees hier hoe dat gaat.
Onder het kopje [DDESERVER] vindt u een regel met de tekst TIMEDELAY=0. Hier kunt u
opgeven hoeveel seconden de koersen van deze datafeed vertraagd zijn. Dus als de koersen 15
minuten vertraagd zijn, dan vult u hier in TIMEDELAY=900 (15 minuten is 900 seconden).
De opgegeven vertraging geldt in principe voor alle fondsen die via de betreffende datafeed
worden ontvangen. Het is echter mogelijk dat voor sommige fondsen (indices e.d.) geen
vertraging geldt of een andere vertraging dan de standaard vertraging.
Het is mogelijk om voor bepaalde fondsen een afwijkende TIMEDELAY op te geven. Dat gaat via
de Zoektabel (DDE_ActiveDecoder.vmt of DDE_ActiveInternet.vmt). Via het programma voor het
beheer van Zoektabellen is het mogelijk om bij de betreffende fondsen in de kolom EXTRA de
afwijkende vertraging op te geven door in die kolom bijvoorbeeld de waarde TIMEDELAY=0 of
TIMEDELAY=600 op te geven. Als er in het veld Extra al andere informatie staat, dan moet u de
TIMEDELAY scheiden van de andere informatie met behulp van een puntkomma.
Bij Activeplus kan het zijn dat de AEX-index binnenkomt via de markt ASECS of via de markt
NDXA. U kunt dat zien door in het koersvenster van Activeplus op de regel van de AEX te gaan
staan. Onder in het scherm verschijnt dan de marktaanduiding als [ASECS] of [NDXA]. Bij een
normaal abonnement maakt het niet uit welke van de twee AEX-codes gekoppeld is. Heeft u
echter een vertraagd abonnement op ASECS met realtime indices via NDXA, dan is het zaak om
er voor te zorgen dat de AEX ingelezen wordt van NDXA. Controleer dan in de Zoektabel en pas
het eventueel aan.
Kort samengevat:
· vermeldt de vertraging in het ini-bestand als TIMEDELAY=900
· controleer in de zoektabel of de AEX ingelezen wordt van de juiste markt [NDXA]
· controleer in de zoektabel of bij de AEX in Extra informatie de vermelding TIMEDELAY=0 staat
Nadat u het ini-bestand of de Zoektabel heeft aangepast moet het inleesprogramma geherstart
worden om de nieuwe tabel te activeren.

4.2.4

Het Statusvenster
Het Statusscherm van de verbinding met StockBrowser is identiek aan het Statusscherm van elke
andere koppeling met het Inleesprogramma voor DDE-koppelingen.

© 2001 Vestico BV

Vestics Referenties Inleesprogramma's

4.3

510

Koersinleesprogramma Binck
Vestics ondersteunt het inlezen van real-time data van Binck. Alle tabellen voor het inlezen van
Binck worden standaard meegeleverd met Vestics.
Let op: deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor Vesticsgebruikers die een rekening
hebben bij BinckBank.
Klik hier voor meer informatie over BinckBank.
Om de koppeling met Binck te activeren dient u de volgende acties te nemen...
1. activeer het inleesprogramma
2. vul desgevraagd uw rekeningnummer en wachtwoord in
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op het koersinleesprogramma voor Binck en hoe u
als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het
venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over het koersinleesprogramma voor Binck in logische volgorde
doorbladeren.
In het help-boek Inleiding Koersinleesprogramma's vindt u een algemene inleiding over de rol van
koersinleesprogramma's in Vestics. Deze informatie is ook belangrijk bij het tot stand brengen van een koppeling met
Binck.
Voor meer informatie over Binck verwijzen we naar de website van Binck www.binck.nl

4.3.1

Stappenplan activeren Binck koersen
In dit helphoofdstuk wordt gedetailleerd besproken hoe de koppeling met Binck werkt.
Voor de meesten van u is deze informatie waarschijnlijk te gedetailleerd, en vandaar dat we hier
in een beknopt stappenplan het activeren van de Binck koersen zullen bespreken...
Let op: deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor Vesticsgebruikers die een rekening
hebben bij BinckBank.
Klik hier voor meer informatie over BinckBank.
Stap-1: Activeren inleesprogramma
· kies Vesticsknop >> Data >> Inleesprogramma's
· plaats een vinkje op de regel van Binck
· nu wordt gevraagd om uw REKENINGNUMMER bij Binck
· vervolgens wordt gevraagd om het WACHTWOORD bij Binck
Stap-2: Bepalen welke koersen u wilt inlezen
· selecteer het tabblad Status
· localiseer het statusvenstertje van het inleesprogramma Binck
· druk op de knop Details
· selecteer het tabje Binck
· plaats vinkjes bij de gewenste koersgegevens
· druk opnieuw op details om het scherm weer klein te maken
· Controleer of er tikken binnenkomen (staat in het schermpje)
Als het goed is komen de gewenste koersen nu binnen van Binck. Mochten de koersen niet
binnenkomen, controleer dan via Vesticsknop >> Instellingen >> Algemeen >> Sleutels het
ingestelde rekeningnummer en wachtwoord.
Zodra de koersen binnenkomen adviseren wij u dringend om het rekeningnummer en
wachtwoord te versleutelen, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Dat
gaat door via Vesticsknop >> Instellingen >> Algemeen >> Sleutels de beide sleutels te
Beveiligen.
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Starten en stoppen
De koppeling tussen Vestics en Binck wordt verzorgt door een speciaal inleesprogramma,
vcTickBinck genoemd.
Let op: deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor Vesticsgebruikers die een rekening
hebben bij BinckBank.
Klik hier voor meer informatie over BinckBank.
Het starten en stoppen van alle inleesprogramma's kan beheerd worden via Vesticsknop >>
Data >> Inleesprogramma's

Mocht de koppeling met Binck niet aanwezig zijn in de lijst, dan kunt u het beste even contact
opnemen met de Vestico Helpdesk. Zij kunnen u dan een update sturen om deze mogelijkheid
alsnog te activeren.
Door een vinkje aan of uit te zetten bij Binck wordt de betreffende koppeling automatisch gestart
en gestopt.
Uiteraard moet het Vestics Datacentrum actief zijn om een volledige koppeling mogelijk te
maken.
Eenmaal aangevinkt zal de koppeling met Binck permanent geactiveerd blijven als Vestics actief
is. Bij het afsluiten van Vestics wordt de Binck-koppeling automatisch ook gesloten, om vanzelf
weer te starten als Vestics weer gestart wordt. Eenmaal gestart, hoeft u nooit meer om te kijken
naar de Binck koppeling.
Mocht om de een of andere reden de Binck-koppeling permanent willen beëindigen, dan kan dat
door het bovenstenaande scherm weer op te roepen via via Vesticsknop >> Data >>
Inleesprogramma's en het vinkje weg te halen bij de regel van Binck.
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Sleutels voor inlezen Binck
Als het koersinleesprogramma voor Binck voor de allereerste keer gestart wordt, zal het
programma om 2 sleutels vragen die nodig zijn om in te loggen op de server van Binck.
Eerst wordt gevraagd om de sleutel BINCK_REKENINGNUMMER.
U moet hierbij uw rekeningnummer bij Binck invullen en op OK drukken.

Vervolgens wordt gevraagd om de sleutel BINCK_WACHTWOORD. Deze is gelijk aan het
wachtwoord die u gebruikt als u inlogt bij Binck.

Wij adviseren om in eerste instantie deze sleutels niet te verbergen. Later, als u zeker weet dat
de koppeling met Binck correct functioneert, kunt u via Vesticsknop >> Beheer >> Instellingen
>> Sleutels alsnog een vinkje plaatsen in de rubriek verbergen om de gegevens te beveiligen.
Mocht u de logingegevens willen aanpassen, dan kan dat ook via Vesticsknop >> Beheer >>
Instellingen >> Sleutels.
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Het Statusvenster
Het Statusscherm van het koersinleesprogramma Binck is normaliter te vinden op het Status
tabblad van Vestics.

Als u het statusvenster niet kunt vinden, dan kan het zijn dat het venster geminimaliseerd is. Er
zal dan een blauw ikoontje in de rechter bovenhoek van het scherm zichtbaar zijn. Een andere
mogelijkheid is dat het statusvenster verstopt zit onder één van de andere vensters op het Status
tabblad.
Door op de knop Details te drukken kunt u meer informatie over het koersinleesprogramma
zichtbaar maken...

Op het tabje Status worden algemene gegevens over de verbinding met het DataCentrum
weergegeven
Via het tabje Instellingen krijgt u toegang tot de zoektabel en het configuratiebestand voor de
koppeling met Binck. Deze beide bestanden worden automatisch door Vestico beheerd, zodat u
daar zelf niet aan hoeft te komen.
Op het tabje Binck vindt u informatie over de koppeling tussen het Koersinleesprogramma en de
Binck-interface.
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Op dit tabje kunt u aanvinken welke koersen u wilt inlezen van Binck.
Door opnieuw op de knop Details te drukken kan het statusvenster weer ingeklapt worden tot z'n
oorspronkelijke afmetingen.

4.4

Koersinleesprogramma DDE
Het Koersinleesprogramma voor DDE-koppeling stelt u in staat om koersgegevens in te lezen van
vrijwel elke datafeed of andere bron van koersgegevens die DDE ondersteunt.
Omdat DDE o.a. gebruikt wordt om dynamisch koersen in te lezen in een Excel werkblad,
ondersteunt vrijwel elke datafeed deze DDE-koppeling. Op die manier kunnen de klanten die een
dergelijke datafeed hebben via Excel eenvoudige bewerkingen uitvoeren op de koersgegevens.
Vestics maakt door middel van het Koersinleesprogramma voor DDE handig gebruik van deze
vrijwel universele koppeling, zodat op die manier vrijwel elke datafeed rechtstreeks op Vestics
kan worden aangesloten.
DDE heeft soms nog wel de reputatie om instabiel en traag te zijn en veel systeem belasting te
veroorzaken, maar dat is al lang niet meer terecht. Deze reputatie stamt nu uit de tijd van
Windows 3.1 maar sindsdien is DDE een zeer stabiel protocol gebleken en bij Vestico hebben we
dan ook uitgebreide DDE-verbindingen onderhouden die weken aan een stuk dagelijks zo'n kleine
100000 koerstikken verwerkten met minimale systeembelasting op relatief kleine systemen.
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een dergelijke DDE-koppeling tot stand kunt brengen met
vrijwel elke datafeed die DDE-koppeling ondersteunt.
Voor een aantal DDE-koppelingen hebben we dat al helemaal uitgezocht en worden de
benodigde tabellen al met Vestics uitgeleverd...
Inlezen koersgegevens van Active-plus
Inlezen koersgegevens van Eris
Inlezen koersgegevens van StockBrowser
Inlezen koersgegevens van TenFore/QuoteSpeed
Inlezen koersgegevens van WallStreet
Regelmatig komen er nog nieuwe koppelingen bij, dus overleg eerst met de helpdesk voordat u
zelf een DDE-koppeling gaat uitzoeken; misschien kan men u de betreffende tabellen kant-enklaar leveren.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op het koersinleesprogramma voor DDE en hoe u
als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het
venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over het koersinleesprogramma voor DDE in logische volgorde
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doorbladeren.
In het help-boek Inleiding Koersinleesprogramma's vindt u een algemene inleiding over de rol van
koersinleesprogramma's in Vestics. Deze informatie is ook belangrijk bij het tot stand brengen van een koppeling via
DDE.

4.4.1

Voorbereiden van een DDE koppeling
Voordat u een DDE koppeling tot stand kunt brengen met een willekeurige datafeed of
programma moet u eerst enkele voorbereidingen treffen.
Op de eerste plaats moet u zeker weten dat de betreffende datafeed ook daadwerkelijk een DDEkoppeling ondersteunt. U kunt dat meestal opzoeken in de handleiding of de online help voor de
betreffende programmatuur. Mocht u niets vinden onder het kopje DDE, zoek dan voor alle
zekerheid onder Dynamic Data Exchange (de naam van DDE voluit), of onder begrippen als
Excel, koppeling, externe programma's etc.
Vervolgens moet u weten hoe de syntax van de betreffende DDE-koppeling is. Bij een DDEkoppeling zijn twee gegevens van belang...
· de naam van de DDE-Server (bijv. DATEXPRESS)
· de opbouw van de aanvraag voor gegevens.
Voor de aanvraag wordt meestal gebruik gemaakt van twee rubrieken, namelijk de
CONVERSATIE en het ITEM. Deze twee rubrieken worden onderling gescheiden door een
uitroepteken. Dat levert, afhankelijk van de betreffende DDE-koppeling constructies op zoals
"VOLUME!KLM" of "KLM!VOLUME" of soms ook "DATA!VOLUME,KLM", enz.
Naast VOLUME zijn meestal nog tal van andere rubrieken op te vragen via DDE. Welke rubrieken
een bepaalde DDE-server 'aanbiedt' kunt u opzoeken in de documentatie van het betreffende
programma.
Voor Vestics toepassingen zijn we eigenlijk alleen geïnteresseerd in de volgende rubrieken...
· de actuele koers (meestal LAST genoemd)
· de omzet (meestal VOLUME genoemd)
Het is dus belangrijk dat u deze beide rubrieken via de DDE-link kunt opvragen.
Verder is het mogelijk om nog wat extra informatie in Vestics in te lezen...
· de Open Interest (bij opties en futures)
· de Bied koers
· Het geboden aantal (Bied-volume)
· de Laat koers
· Het aantal gelaten (Laat-volume)
De exacte instellingen voor een DDE-koppeling zijn heel gemakkelijk uit te zoeken als u de
beschikking heeft over Microsoft Excel. Vooral ook omdat veel dataleveranciers in hun
beschrijving van de DDE-koppeling er automatisch van uitgaan dat u gebruik zult maken van
Excel bij de DDE-koppeling. U kunt dan gewoon de voorbeelden volgen zoals deze door de
dataleverancier in z'n documentatie worden gegeven.
Het resultaat is meestal een Excel formule van het formaat "=DATEXPRESS|LAST!KLM"
waarmee wordt aangegeven dat de naam van de server DATEXPRESS is, en dat het gaat om de
huidige koers van KLM.
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Instellingen voor DDE koppeling
Als u eenmaal weet hoe de DDE-koppeling vanuit Excel wordt opgebouwd, dan kunt u deze
informatie doorspelen aan het DDE-inleesprogramma van Vestics via het bestand DDE_xxxx.ini
in de map \Vestics\Tables\Ini, waarbij xxxx een betekenisvolle omschrijving van de koppeling is.
Dus het instellingenbestand voor een DDE-koppeling met een dataleverancier die bijv.
DatExpress heet, zou de naam DDE_DatExpress.ini kunnen krijgen.
Voor het aanmaken van het instellingenbestand kunt u het beste eerst een van de bestaande
DDE-varianten (bijv. DDE_StockBrowser) met behulp van Windows Verkenner kunnen kopieren.
Vervolgens kunt u dan met Kladblok (NotePad) de benodigde aanpassingen maken.
In het bestand DDE_xxxx.ini komt u de volgende regels tegen...
[DDESERVER]
NAME=NDKCC
PRICE=DATA!%s,PRICE
VOLUME=
OPENINT=
BIDPRICE=
BIDVOLUME=
ASKPRICE=
ASKVOLUME=
TIME=
TIMEDELAY=
TIMEFORMAT=
Deze regels moeten aangepast worden aan de te gebruiken DDE-koppeling.
· In de rubriek NAME= geeft u de naam van de DDE-server, dus DATEXPRESS of iets
dergelijks.
· In de rubriek PRICE= geeft u op hoe de DDE-conversatie opgebouwd moet worden voor de
huidige koers.
· In de rubriek VOLUME= geeft u op hoe de DDE-conversatie opgebouwd moet worden voor de
omzet
· In de rubriek OPENINT= geeft u aan hoe de DDE-conversatie opgebouwd moet worden voor
open interest
· In de rubriek BIDPRICE= geeft u aan hoe de DDE-conversatie opgebouwd moet worden voor
de biedprijs
· In de rubriek BIDVOLUME= geeft u aan hoe de DDE-conversatie opgebouwd moet worden
voor aantal geboden
· In de rubriek ASKPRICE= geeft u aan hoe de DDE-conversatie opgebouwd moet worden voor
de laatprijs
· In de rubriek ASKVOLUME= geeft u aan hoe de DDE-conversatie opgebouwd moet worden
voor aantal aangeboden
· In de rubriek TIME= geeft u aan hoe de DDE-conversatie opgebouwd moet worden voor de tijd
van een update. Als er geen TIME= waarde is ingegeven, wordt de PC-klok gebruikt als tijd
voor nieuwe tikken.
· In de rubriek TIMEDELAY= geeft u aan hoeveel seconden vertraging de datafeed heeft.
· In de rubriek TIMEFORMAT= geeft aan wat het formaat van de tijd is.
Indien u niets invult bij een rubriek wordt de betreffende informatie niet opgevraagd.
Voor de exacte opbouw van de conversatie-gegevens verwijzen we naar de informatie over
voorbereiding voor DDE koppeling.
Stel dat u heeft ontdekt dat u de prijs van KLM kunt opvragen door middel van het Excelcommando =DATEXPRESS|last!KLM, dan geeft u in het instellingenbestand op...
NAME=DATEXPRESS
PRICE=last!%s
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Op de plaats van %s wordt door Vestics automatisch de externe naam ingevuld die in
de zoektabel is opgegeven bij het Fondsnummer van KLM.

4.4.3

Instelling tijd formaat
Normaliter hoeft u niet op te geven in welk formaat de tijd heeft omdat de meeste programma's
de tijd weergeven in Excel formaat.
Het is echter mogelijk om op te geven dat de tijd een ander formaat heeft. Dat gaat via de
instelling TIMEFORMAT=.
De mogelijke instellingen zijn...
· TIMEFORMAT=HH:MM
· TIMEFORMAT=HH:MM:SS
· TIMEFORMAT=HHMM
· TIMEFORMAT=HHMMSS
Mocht geen van de bovenstaande formaten aan uw toepassing voldoen, neem dan contact op
met de Vestico helpdesk.

4.4.4

Zoektabel voor DDE koppeling
Om een DDE-koppeling tot stand te brengen tussen Vestics en een datafeed of andere bron van
koersgegevens, is het nodig dat een zoektabel wordt gemaakt met voor elk extern fonds de
Vestics fondsnummer en omgekeerd.
Voor de DDE-koppeling moet de naam van de zoektabel gelijk zijn aan de naam van het
instellingenbestand. Dat geeft dus namen zoals DDE_xxxx.vmt, waarbij xxxx een aanduiding is
voor de betreffende datafeed. Deze zoektabel moet aanwezig zijn in de map van de Zoektabelen
(\Vestics\Tables\Match).
De Zoektabel kunt u aanmaken met behulp van het Zoektabelbeheerprogramma, waarbij de
externe fondsnaam gelijk is aan de naam die tijdens de voorbereiding van de DDE-koppeling
gebruikt is in de test met Excel.
Tip: kopieer een bestaande Zoektabel, bijv. DDE_StockBrowser.vmt zodat u alvast een lijst heeft
van alle fondsnamen. U hoeft dan alleen nog maar de externe naam van elk fonds aan te passen
naar de juiste waarde.
Voor alle fondsen die in de zoektabel voorkomen wordt automatisch een DDE-link opgebouwd.
Per fonds kunnen de koers, de omzet, de open interest en de bied- en laatkoersen worden
ingelezen, e.e.a. afhankelijk van wat opgegeven is in het DDE_xxxx.ini bestand.
Er wordt in de literatuur soms gesteld dat er maximaal 2500 DDE-koppelingen mogelijk zijn. Of dit
getal voor alle systemen en alle versies van Windows geldt is niet duidelijk.
Uitgaande van dit maximum mag een zoektabel maximaal 2500 fondsen bevatten als alleen de
koers wordt ingelezen. Wordt behalve de koers ook de omzet ingelezen dan is het maximum
aantal fondsen 1250. Hoe meer rubrieken er worden ingelezen, des te minder verschillende
fondsen kunnen opgevraagd worden. Als alle 7 de rubrieken worden opgevraagd is er een
maximum van ca. 350 fondsen.

4.4.5

Starten en stoppen
Voor vrijwel alle in Nederland gebruikelijke DDE-koppelingen is een aparte keuze beschikbaar op
het Gegevens tabblad van het Instellingen programma.
Door het vinkje bij de gewenste DDE-koppeling aan of uit te zetten wordt de betreffende DDEkoppeling geactiveerd en gedeactiveerd.
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Door in het Vestic.ini bestand een nieuwe regel toe te voegen in de sectie [TICKDRIVERS] kunt u
op dezelfde manier uw eigen DDE-verbinding besturen door het betreffende vinkje aan- of uit te
zetten.
Stel u heeft zelf een DDE-koppeling tot stand gebracht met een datafeed die DatExpress heet.
Dan zou u als naam voor de Zoektabel de naam DDE_DatExpress.vmt gebruiken, en het
instellingenbestand zou dan DDE_DatExpress.ini heten.
U zou dan onderstaande regel moeten toevoegen in het Vestics.ini bestand...
[TICKDRIVERS] (deze regel is er al)
DATEXPRESS=0,DatExpress koppeling,vcTickDDE.exe DDE_DatExpress.ini

4.4.6

Het Statusvenster
Het Statusvenster voor de DDE-koppeling staat op het Status tabblad van de Vestics Taakbalk.
Initieel ziet het Statusvenster er als volgt uit...

Door op de knop Details >> te drukken wordt het Venster uitgeklapt en worden de
detailgegevens zichtbaar...

Door op de knop << Details te drukken worden het Venster weer ingeklapt en verdwijnen de
detailgegevens.
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Externe applicatie automatisch starten
Normaliter moet de externe applicatie (active-plus, Eris, Stockbrowser, enz.) eerst gestart worden
voordat het mogelijk is om vanuit het inleesprogramma voor DDE een verbinding met de externe
applicatie tot stand te brengen.
Het is echter ook mogelijk om het inleesprogramma voor DDE dusdanig in te stellen dat de
externe applicatie automatisch gestart wordt als deze niet loopt bij het opstarten van Vestics. Het
gedrag van het inleesprogramma wordt dan als volgt...
· Indien het inleesprogrammagestart wordt, en de externe applicatie is niet bereikbaar, dan wordt
deze automatisch gestart door Vestics
· Als de koppeling met het externe programma geslaagd is, maar op een later tijdstip weer
onderbroken wordt, dan zal het inleesprogramma voor DDE proberen de verbinding opnieuw te
herstellen. Als blijkt dat het externe programma niet meer draait wordt dit alsnog weer
automatisch gestart.
Voor het besturen van de automatische start functie wordt de instellingen EXEPATH= in het DDEinstellingenbestand gebruikt:
· Indien de instelling EXEPATH= niet voorkomt in het instellingenbestand, dan zal getracht
worden om de externe applicatie te starten onder de naam die is opgegeven onder de instelling
NAME=. Dit lukt echter alleen als het externe programma dezelfde naam heeft als de DDEnaam en te vinden is via het pad. Bovendien is het op die manier niet mogelijk om
opstartargumenten mee te geven.
· Indien de instelling EXEPATH= wel voorkomt, maar geen waarde bevat, dan wordt het
automatische opstart mechanisme van het inleesprogramma onderdrukt.
· Indien de instelling EXEPATH= wel voorkomt en een waarde bevat, dan wordt deze waarde
gebruikt als de naam van het op te starten externe programma. Middels de instelling
EXEPARM= is het mogelijk om opstartargumenten mee te geven voor het externe programma.
Voorbeeld:
EXEPATH=C:\PROGRAM FILES\EUROBENCH REALTIME\HERTS1.EXE
EXEPARM=
Deze functie is uiteraard niet geschikt voor programma's die, bijv. met een timer, zelfstandig
stoppen en weer starten. In dergelijke gevallen is het beter om het automatische
startmechanisme te onderdrukken (door een EXEPATH= instelling zonder waarde), waardoor het
inleesprogramma gewoon passief wacht totdat de externe applicatie weer verschijnt.
De hier beschreven instellingen moeten uiteraard gemaakt worden in het instellingenbestand voor
de datafeed waar u mee werkt. Er is voor de meeste datafeeds een standaard
instellingenbestand meegeleverd met Vestics. Deze instellingenbestanden vindt u in de map
\vestics\tables\ini en hebben namen die beginnen met DDE, zoals DDE_ERIS.ini en
StockBrowser.ini.

4.4.8

DDE koppeling met Excel
Het is u waarschijnlijk bekend dat u in Excel DDE-koppelingen kunt maken met externe
programma's. In de voorbereiding van een DDE koppeling maken we daar zelfs gebruik van door
de data eerst in Excel in te lezen. In dergelijke situatie gedraagd Excel zich dus als een DDEClient applicatie, net zoals het koersinleesprogramma voor DDE zich als een DDE-Client
applicatie gedraagd.
Veel minder bekend is het feit dat Excel ook data kan aanbieden aan externe applicaties (zoals
Vestics), waarbij Excel zich gedraagd als een DDE-Server applicatie. Het is daardoor mogelijk om
gegevens vanuit Excel in te lezen in Vestics via een DDE-koppeling.
Door Excel als een DDE-Server te gebruiken wordt het mogelijk gegevens in te lezen vanuit
applicaties die via de rechtstreekse DDE-koppeling van Vestics niet gekoppeld kunnen worden.
De opzet is dan als volgt...
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- een externe applicatie levert koersgegevens aan
- een Excel werkblad leest die koersgegevens in (bijv. via DDE, ActiveX, file IO, database access,
enz.)
- eventueel worden de aangeleverde koersgegevens geschikt gemaakt voor Vestics
- uiteindelijk komen de voor Vestics bestemde koersgegevens in bepaalde cellen van het
werkblad terecht
- Vestics maakt een DDE-koppeling met Excel waarbij de voor Vestics bedoelde datacellen
worden uitgelezen
Let op: in 99% van de gevallen is het NIET zinvol om Excel tussen de externe koersleverancier
en Vestics te plaatsen. Meestal is het veel eenvoudiger en efficienter om Vestics rechtstreeks aan
de externe applicatie te koppelen. Alleen als een dergelijke directe koppeling niet mogelijk is kunt
u overwegen om Excel tussen de externe applicatie en Vetsics te plaatsen. Neem echter altijd
eerst contact op met de helpdesk van Vestics om te checken of het inderdaad nodig is en hoe u
dan het beste te werk kunt gaan.

4.4.8.1

Syntax Excel DDE-koppeling
Stel ik heb een Excel werkblad met de bestandsnaam BESTAND.XLS waarin een werkblad
voorkomt met de naam WERKBLAD.
Om de gegevens van cell C5 in dit Excel werkblad via DDE in te lezen in een ander Excel
werkblad zou men de volgende syntax moeten gebruiken...
=EXCEL|[BESTAND.XLS]WERKBLAD!"R5C3"
Op die manier functioneert het eerste Excel werkblad als de DDE-server en het tweede Excel
werkblad als de DDE-client. Steeds als de inhoud van cell C5 in het eerste werkblad verandert,
wordt de nieuwe waarde via de DDE-koppeling doorgegeven aan het tweede Excel werkblad.
Let op: de waarde R5C3 is een alternatieve manier om cell C5 te adresseren. Deze adressering
gebruikt het regel en kolomnummer (dus regel 5 kolom 3). Bij een DDE-koppeling kan niet
gebruik gemaakt worden van de gebruikelijk letter+cijfer aanduiding C5 maar moet beslist gebruik
gemaakt worden van de Rij+kolom aanduiding.
Helaas is de Rij+kolom aanduiding taalafhankelijk, en zult u bij een engelstalige versie van Excel
gebruik maken van de C van Column (R5C3) en in een nederlandstalige Excel moet u de K van
Kolom (R5K3) gebruiken.

4.4.8.2

Opbouw Excel werkblad
De beste manier om een Excel werkblad te organiseren voor het inlezen van koersen in Vestics
via DDE is op basis van één fonds per regel. In de diverse kolommen van elke regel kunt u
vervolgens de naam, tijd, koers en volume opslaan.
kolom 1 / A

kolom 2 / B

kolom 3 / C

kolom 4 / D

1

naam 1ste fonds

tijd 1ste fonds

koers 1ste fonds

volume 1ste fonds

2

naam 2de fonds

tijd 2de fonds

koers 2de fonds

volume 2de fonds

3

naam 3de fonds

tijd 3de fonds

koers 3de fonds

enz.

4

naam 4de fonds

tijd 4de fonds

enz.

enz.

5

naam 5de fonds

tijd 5de fonds

enz.

enz.

Door het werkblad op deze manier op te zetten wordt elke regel als het ware een koerstik die door
Vestics ingelezen kan worden.
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De voor de DDE-koppeling gebruikte cellen hoeven niet persé linksboven bij C1R1 (of A1) te
beginnen. Als dat beter uitkomt mogen de gebruikte cellen ook ergens midden in het werkblad
zijn. Ook is het niet nodig dat de kolommen aaneengesloten zijn. Stel dat de koers (in kolom 3)
voorafgegaan wordt door bijv. een euro teken, dan kan deze koers niet ingelezen worden in
Vestics omdat Vestics een getal verwacht zonder Euro-teken. Een oplossing zou dan zijn om in
kolom 5 het eerste teken van de waarde van kolom 3 te verwijderen zodat in kolom 5 wel een
voor Vestics bruikbare koers staat.

4.4.8.3

Inlezen vanuit vaste regels
Als u uw werkblad eenmaal ingedeeld heeft zoals aanbevolen, dan zou dat werkblad er ongeveer
als volgt kunnen uitzien...
Kolom 1 / A

Kolom 2 / B

Kolom 3 / C

Kolom 4 / D

Kolom 5 / E

1

KLM

13:45

€8.64

1342289

8.64

2

PHILIPS

13:43

€19.21

4972134

19.21

3

ASML

13:45

€11.81

987352

11.81

4

AKZO

13:44

€27.33

1276985

27.33

5

ING

13:41

€18.09

652965

18.09

De DDE-koppeling voor de koers van ASML zou dan
=EXCEL[BESTAND.XLS]WERKBLAD!R3C5 zijn, terwijl het volume van ASML wordt opgevraagd
met =EXCEL[BESTAND.XLS]WERKBLAD!R3C4.
Voor AKZO is dat =EXCEL[BESTAND.XLS]WERKBLAD!R4C5 en
=EXCEL[BESTAND.XLS]WERKBLAD!R5C5 respectievelijk.
We zouden dus als 'externe naam' in de Zoektabel de waarde R3 voor ASML en de waarde R4
voor AKZo kunnen opnemen.
De instellingen in het ini-bestand worden dan...
[DDESERVER]
NAME=EXCEL
PRICE=[BESTAND.XLS]WERKBLAD!%sC5
VOLUME=[BESTAND.XLS]WERKBLAD!%sC4
TIME=[BESTAND.XLS]WERKBLAD!%sC2
let op: bij een nederlandstalige Excel versie moet de notatie R3C5 veranderd worden in R3K5

Op de plaats van de code %s in alle DDE-koppelingen wordt dan voor AQSML de waarde R3
ingevuld (vanuit de zoektabel) en voor AKZO de waarde R4.
Op deze manier gaan we uit van de wetenschap dat regel 3 de gegevens van ASML bevat en
regel 4 de gegevens van AKZO. Deze regelnummers worden dus gewoon overgenomen in de
zoektabel. Mocht later, om welke reden dan ook, de volgorde van de regels in het Excel werkblad
afwijken dan hebben we een probleem. Dan worden namelijk de koersgegevens van een ander
fonds ingelezen als zijnde de koersgegevens van ASML. Dit levert dus foutieve koerstikken op in
het koersbestand van ASML die er vervolgens met veel moeite weer ui verwijderd moeten
worden.
Dus als er ook maar een kleine kans is dat regel 3 ineens niet meer ASML is, dan kunt u beter
gebruik maken van de mogelijkheid om koersen in te lezen op basis van de fondsnaam in kolom
1.

© 2001 Vestico BV

Vestics Referenties Inleesprogramma's

4.4.8.4

522

Inlezen op basis van fondsnaam
Het inlezen op basis van vaste regelnummers heeft het risico dat bij eventuele veranderingen in
de volgorde van de regels in het Excel werkblad, de koersen bij het verkeerde fonds terecht
komen.
Het is echter mogelijk om de koppeling te laten lopen via de naam in de eerste kolom. Bij deze
methode wordt de externe naam in de zoektabel gekoppeld aan de inhoud van de cell in kolom 1.
Als deze overeenkomen dan weten we naar welk fonds de koerstikken moeten worden
doorgestuurd.
Bij deze aanpak ziet het ini-bestand er als volgt uit:
[DDESERVER]
NAME=EXCEL
ROWS=5
SYMBOL=[BESTAND.XLS]WERKBLAD!R%dC1
PRICE=[BESTAND.XLS]WERKBLAD!R%dC5
VOLUME=[BESTAND.XLS]WERKBLAD!R%dC4
TIME=[BESTAND.XLS]WERKBLAD!R%dC2
let op: bij een nederlandstalige Excel versie moet de notatie R3C5 veranderd worden in R3K5
let op: de code %s is nu vervangen door de code %d

Op de eerste plaats is er een nieuwe instelling bijgekomen. deze geeft aan hoeveel regels in het
werkblad gekoppeld moeten worden. Dus de instelling ROWS=5 zal er voor zorgen dat er 5
regels gekoppeld worden. Per regel worden in bovestaand voorbeeld de kolommen 1,5,4 en 2
gekoppeld. Dus zal het inleesprogramma vcTickDDE beginnen met 5x4=20 cellen te koppelen.
Zodra er gegevens in deze cellen in het werkblad ingevuld worden, zullen deze gegevens via
DDE naar Vestics worden doorgestuurd. Stel dat de eerste tik van ASML is; dan worden de
volgende gegevens via DDE doorgeseind:
R3C1=ASML, R3C2=13:45, R3C4=987352, R3C5=11.81.
Via de naam in kolom 1 wordt in de Zoektabel het bijbehorende fondsnummer opgezocht en de
koerstik wordt vervolgens doorgezonden naar het juiste fonds.
Als nu de volgorde van de regels in het Excel werkblad veranderen zal toch steeds het juiste
fonds gevonden worden via de zoektabel. Het risico dat de koerstikken van het ene fonds
doorgezonden worden naar het andere fonds is daardoor uitgesloten.

4.4.8.5

Additionele instellingen
Via de ROWS=nn instelling wordt aangegeven hoeveel regels in het werkblad gebruikt worden
voor koersinformatie. Als er bijv. 50 regels zijn dan zal dat resulturen in bijv. 50x4 DDEkoppelingen (afhankelijk van de gekoppelde rubrieken).
Het kan echter zijn dat de regels met de koersinformatie pas verder naar beneden in het werkblad
beginnen. Via de instelling FIRSTROW=nn kunt u aangeven welke regel de eerste regel is die
een fondsnaam bevat.
Via de instelling SYMBOL=<dde-code> kunt u aangeven in welke cell de fondsnaam te vinden is.
Deze fondsnaam wordt dan opgezocht in de Zoektabel om het fonds te herkennen.
Er zijn echter situaties waarbij de fondsnaam over meerdere kolommen is verspreid. Denk daarbij
aan situatie waarbij bijv. de AEX index en de diverse opties en futures op de AEX dezelfde
fondsnaam hebben maar in andere kolommen staat extra informatie zoals het soort fonds (index,
optie of future) terwijl weer een andere maand de exploratie maand e.d. bevat.
In dat soort situaties zou men de gegevens van 2 of 3 kolommen willen samenkoppellen tot één
unieke naam die dan als externe naam in de zoektabel zou kunnen worden gebuikt.
In dergelijke situaties kunt u gebruik maken van 3 extra instellingen...
SYMBOL2= geeft aan in welke kolom het 2de stuk van de unieke externe naam staat
SYMBOL3= geeft aan in welke kolom het 3de stuk van de unieke externe naam staat
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SYMBOLSEP= geeft aan welk teken tussen de twee of drie stukken van de externe naam
gebruikt worden.
De SYMBOL2 en SYMBOL3 hebben verder helemaal dezelfde opbouw als de SYMBOL instelling
die eerder beschreven is.
Bij SYMBOLSEP kunt u zelf een teken opgeven dat u persoonlijk handig vindt om de stukken van
elkaar te scheiden.
Voorbeeld:
kolom 5 / E

Kolom 6 / F

Kolom 7 / G

Kolom 8 / H

Kolom 9 / I

34

AEX

INDEX

13:45

305.20

0

35

AEX

F0308

13:45

307.68

632

36

AEX

F0309

13:39

309.85

35

In dit werkblad hebben we bewust nu eens niet kolom 1 en regel 1 gebruikt maar zijn we ergens
midden in het werkblad gaan zitten. Het ini bestand voor dit werkblad ziet er als volgt uit...
[DDESERVER]
NAME=EXCEL
FIRSTROW=34
ROWS=3
SYMBOL=[BESTAND.XLS]WERKBLAD!R%dC5
SYMBOL2=[BESTAND.XLS]WERKBLAD!R%dC6
TIME=[BESTAND.XLS]WERKBLAD!R%dC7
PRICE=[BESTAND.XLS]WERKBLAD!R%dC8
VOLUME=[BESTAND.XLS]WERKBLAD!R%dC9
SYMBOLSEP=/
let op: bij een nederlandstalige Excel versie moet de notatie R3C5 veranderd worden in R3K5

In de Zoektabel worden nu de volgende 3 externe namen ingebracht...
AEX/INDEX wordt gekoppeld met de AEX index zelf
AEX/F0308 wordt gekoppeld met de FTI future van augustus 2003
AEX/F0309 wordt gekoppeld met de FTI future van september 2003
Als we hadden opgegeven SYMBOLSEP=: dan hadden we als externe naam AEX:INDEX en
AEX:F0308 moeten opgeven. U kiest dus zelf het gewenste koppelteken en past dat vervolgens
toe in de externe naam.

4.5

Koersinleesprogramma EuroBench ERIS
Het Inleesprogramma voor EuroBench Real-time Internet Streamer (ERIS) maakt gebruik van
een DDE-koppeling tussen ERIS en Vestics.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op het koersinleesprogramma voor ERIS en hoe u
als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het
venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over het koersinleesprogramma voor ERIS in logische volgorde
doorbladeren.
In het help-boek Inleiding Koersinleesprogramma's vindt u een algemene inleiding over de rol van
koersinleesprogramma's in Vestics. Deze informatie is ook belangrijk bij het tot stand brengen van een koppeling met
ERIS.
In het help-boek Het DDE Inleesprogramma vindt u informatie over het inlezen van koersgegevens via een DDEkoppeling in het algemeen. Sommige van deze informatie is ook relevant voor het inlezen van koersgegevens vanuit
ERIS.
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Voorbereiding ERIS koppeling
Voordat u aan de slag gaat met de koppeling tussen Vestics en ERIS dient u eerst te verifiëren of
de ERIS programmatuur draait en correct functioneert.
Als alle koersgegevens goed binnenkomen in ERIS kunt u verder gaan met de 2de stap... de
instellingen voor het inleesprogramma.

4.5.2

Instellingen voor ERIS
Behalve de door Tijd/Beursmedia geleverde ERIS-software heeft u de volgende bestanden nodig
voor een koppeling tussen Vestics en de ERIS datafeed...
Alle instellingen staan in het instellingenbestand DDE_Eris.ini, en normaliter hoeft u daar geen
aanpassingen in te maken.
Via de instelling EXEPATH= kan de naam van het Eris programma ingesteld worden, zodat deze
automatisch door Vestics gestart kan worden als Eris niet loopt of gedurende de dag plotseling
stopt.
Alle zoeknamen staan in de zoektabel DDE_Eris.vmt, die al gereed is voor het inlezen van alle
Nederlandse fondsen. Wilt u andere fondsen inlezen, lees dan hier hoe u dat kunt doen.

4.5.3

Zoektabel voor ERIS
Om een koppeling tot stand te brengen tussen Vestics en de EuroBench ERIS datafeed is het
nodig dat een zoektabel wordt gemaakt met voor elk extern fonds de Vestics fondsnummer en
omgekeerd.
Vestico levert standaard een zoektabel voor alle Nederlandse fondsen die via ERIS beschikbaar
zijn. Deze zoektabel is reeds op uw systeem aanwezig in de map \Vestics\Tables\Match onder de
naam DDE_ERIS.vmt.

4.5.4

Starten en stoppen
Het Koersinleesprogramma voor ERIS wordt, net als alle andere Koersinleesprogramma's,
gestart en gestopt door op het Gegevens tabblad van het Instellingenscherm het vinkje bij het
ERIS programma te activeren of te deactiveren.
U vindt dit scherm via de menukeuze Vesticsknop >> Beheer >> Instellingen >>
Inleesprogramma's.
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ALs u het vinkje aanzet, en op OK of op Toepassen drukt, zal het inleesprogramma automatisch
gestart worden.
Door het vinkje weg te halen wordt het inleesprogramma automatisch gestopt.

4.6

Koersinleesprogramma GFT
Vestics ondersteunt het inlezen van real-time data van Global Forex Trader (GFT) ook wel
Dealbook FX genoemd. Alle tabellen voor het inlezen van GFT worden standaard meegeleverd
met Vestics.
Om de koppeling met GFT te activeren dient u de volgende acties te nemen...
1. installeer Java Virtual Machine
2. koppel eventueel de in te lezen valuta's
3. activeer het inleesprogramma
Alle bovenstaande stappen worden in detail besproken in de nu volgende hoofdstukken.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op het koersinleesprogramma voor Global Forex
Trader en hoe u als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken,
rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over het koersinleesprogramma voor GFT in
logische volgorde doorbladeren.
In het help-boek Inleiding Koersinleesprogramma's vindt u een algemene inleiding over de rol van
koersinleesprogramma's in Vestics. Deze informatie is ook belangrijk bij het tot stand brengen van een koppeling met
Global Forex Trader.
Voor meer informatie over Global Forex Trader verwijzen we naar de website van GFT www.gftforex.com

4.6.1

Installeren Runtime Environment
Voor de koppeling met GFT wordt gebruik gemaakt van Java-componenten die alleen kunnen
werken indien op uw computer de ondersteuning voor Java is geïnstalleerd.
Om ondersteuning voor Java te activeren moet u de zgn. Java Runtime Environment downloaden
van de website van Sun en installeren. Volg daarbij onderstaand stappenplan...
Controleer of Java Runtime Environment al geïnstalleerd is
© 2001 Vestico BV

Vestics Referenties Inleesprogramma's

526

Of Java al geïnstalleerd is kunt u vinden via de menukeuze Extra >> Internet opties van Internet
Explorer. Ga naar het tabje geavanceerd en kijk of er een vinkje staat bij Java (Sun) of bij
Microsoft VM JIT compiler.

Als geen van beide is aangevinkt dan moet u een Java omgeving installeren. De omgeving van
Microsoft is niet meer te downloaden omdat Microsoft en Sun daar juridische problemen over
hebben gehad, zodat u de Sun Java moet installeren.
Download de Java Runtime Environment
· klik op de volgende url: www.java.com/en/download/windows_automatic.jsp
· nu wordt de Java Runtime Environment automatisch geïnstalleerd
Mocht bovenstaande URL om de een of andere reden niet werken, dan kunt u eventueel
proberen om Java te downloaden vanaf de website van QuoteStream:
www.quotestream.nl/user/jre/14203.exe
U kunt kiezen uit een Typical of Custom installatie. Wij adviseren de normale Typical installatie
te gebruiken. De installatie verloopt verder geheel automatisch en het is bij deze installatie niet
nodig om Windows opnieuw te starten.

4.6.2

Instellingen Zoektabel
Via de Zoektabel van GFT (Tick_GFT.vmt) kunt u aangeven welke valutakoersen in Vestics
ingelezen moeten worden.
De initiële zoektabel die uitgeleverd wordt door Vestico bevat de de definities voor alle
ondersteunde valuta-combinaties (Euro/Dollar, Euro/Pond, Dolar/Pond, enz.) maar de meeste zijn
niet geactiveerd.
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Voor het aanpassen van de Zoektabel maakt u gebruik van het programma Zoektabelbeheer.
De initiële zoektabel ziet er ongeveer als volgt uit...

Via de kolom Aktief kunt u aangeven van welke valuta-combinaties u de koersen wilt inlezen in
Vestics.
Let op: Nadat u de zoektabel heeft aangepast moet u het inleesprogramma voor GFT herstarten
om de nieuwe tabel te effectueren. Dat gaat als volgt...
- sla de aangepaste zoektabel op
- selecteer het tabbald Status
- lokaliseer het statusvenstertje van het inleesprogramma GFT
- druk op de sluitknop (het kruisje) van dit venster
- er komt nu een vraag of u het programma wilt herstarten
- druk op OK
- nu wordt het programma opnieuw gestart en wordt darabij de nieuwe zoektabel gebruikt

4.6.3

Starten en stoppen
De koppeling tussen Vestics en Global Forex Trader wordt verzorgt door een speciaal
inleesprogramma, vcTickGFT genoemd.
Het starten en stoppen van alle inleesprogramma's kan beheerd worden via Vesticsknop >>
Beheer >> Instellingen >> Inleesprogramma's
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Mocht de koppeling met Global Forex Trade niet aanwezig zijn op het tabje Koersen van het
Gegevens tabblad van het Instellingen Programma, dan kunt u het beste even contact opnemen
met de Vestico Helpdesk. Zij kunnen u dan een update sturen om deze mogelijkheid alsnog te
activeren.
Door een vinkje aan of uit te zetten bij Global Forex Trader wordt de betreffende koppeling
automatisch gestart en gestopt.
Uiteraard moet het Vestics Datacentrum actief zijn om een volledige koppeling mogelijk te
maken.

4.6.4

Dubbel inloggen niet mogelijk
Om de koersen in te lezen van de datafeed van GFT moet het koersinleesprogramma inloggen
op de server van GFT. De GFT server zal het inloggen afwijzen als de gebruiker al ingelogd is. Er
komt dan een foutboodschap "Already logged in" in het statusvenstertje van het
koersinleesprogramma GFT. Vestics zal dan automatisch blijven proberen in te loggen totdat het
uiteindelijk lukt.
Om orders te plaatsen bij GFT moet gebruik gemaakt worden van het programma Dealbook-FX
van GFT. Dit programma heeft altijd voorrang boven het koersinleesprogramma van Vestics.
Uiteraard is het mogelijk om met 2 verschillende accounts te werken, zodat van de ene account
de koersen worden ingelezen terwijl op een andere account de orders geplaatst worden. Daarbij
kan de account voor het inlezen van de koersen een demo account zijn.
Heeft u maar één account, dan gaat u als volgt te werk...
· start het koersinleesprogramma voor GFT in Vestics zodat continue koersen ingelezen worden
· wilt u een order plaatsen, dan start u Dealbook-FX
· hierdoor wordt het koersinleesprogramma van Vestics automatisch uitgelogd op de server
· plaats de order via Dealbook-FX
· stop Dealbook-FX zodra u klaar bent
· het inleesprogramma blijft de hele tijd proberen de verbinding weer op te bouwen
· zodra Dealbook-FX uitgelogd is lukt het weer om verbinding op te bouwen
· het koesrinleesprogramma zal dan eerst de koersen opvragen van de tussenliggende periode
om de grafiek compleet te maken
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· daarna komen de koersen weer realtime binnen in Vestics
Daarbij maakt het niet uit of u Dealbook-FX op dezelfde computer draait of op een andere. Het is
dus zeer wel mogelijk om op deze manier handelssystemen te draaien op uw computer thuis
terwijl u zelf op uw werk bent. Zodra er een signaal komt via SMS of e-mail start u op uw werk
Dealbook-FX om de order uit te voeren. Sluit u daarna Dealbook-FX weer af, dan loopt de
datavoorziening via Vestics weer automatisch door. Zo kunt u ook af en toe even Dealbook-FX
starten om te kijken hoe het met uw open posities gaat. De dataverbinding valt dan even weg bij
Vestics en wordt automatisch weer hersteld zodra u Dealbook-FX sluit.
Omdat Dealbook-FX altijd voorrang heeft boven Vestics zal het niet gebeuren dat Dealbook-FX
niet kan inloggen omdat Vestics al ingelogd is. vestics kan alleen inloggen als Dealbook-FX
gestopt is, en zodra Dealbook-FX achteraf gestart wordt zal de verbinding met Vestics
automatisch onderbroken worden totdat Dealbook-FX weer gestopt wordt.
Bij dit alles dient u wel op te passen dat u geen signalen mist. Dus als u Vestics gebruikt
om signalen te genereren op kwartierbasis, en u logt om 14:13 in op Dealbook-FX, dan zal
Vestics om 14:15 de laatste bar afsluiten met de koers van 14:13. Het is dus beter om bij
ontvangst van een signaal, bijv. om 14:02, meteen in te loggen zodat u ruimschoots vóór
14:15 de datatoevoer naar Vestics weer opgestart heeft.

4.6.5

Sleutel voor inlezen GFT
Als het koersinleesprogramma voor GFT voor de allereerste keer gestart wordt, zal het
programma om 2 sleutels vragen die nodig zijn om in te loggen op de server van Global Forex
Trader.
Eerst wordt gevraagd om de sleutel GFT_LOGIN. Deze is gelijk aan de inlognaam die u gebruikt
als u inlogt bij Dealbook FX.

Vervolgens wordt gevraagd om de sleutel GFT_PASSWORD. Deze is gelijk aan het wachtwoord
die u gebruikt als u inlogt bij Dealbook FX.
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Wij adviseren om in eerste instantie deze sleutels niet te verbergen. Later, als u zeker weet dat
de koppeling met GFT correct functioneert, kunt u via Vesticsknop >> Beheer >> Instellingen
>> Sleutels alsnog een vinkje plaatsen in de rubriek verbergen om de gegevens te beveiligen.
Mocht u de logingegevens willen aanpassen, dan kan dat ook via Vesticsknop >> Beheer >>
Instellingen >> Sleutels.

4.6.6

Het Statusvenster
Het Statusscherm van het koersinleesprogramma GFT is normaliter te vinden op het Status
tabblad van Vestics.

Als u het statusvenster niet kunt vinden, dan kan het zijn dat het venster geminimaliseerd is. Er
zal dan een blauw ikoontje in de rechter bovenhoek van het scherm zichtbaar zijn. Een andere
mogelijkheid is dat het statusvenster verstopt zit onder één van de andere vensters op het Status
tabblad.
Door op de knop Details te drukken kunt u meer informatie over het koersinleesprogramma
zichtbaar maken...
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Op het tabje Status worden algemene gegevens over de verbinding met het DataCentrum
weergegeven

Op het tabje GFT vindt u informatie over de koppeling tussen het Koersinleesprogramma en de
GFT-interface.
U kunt hierbij aangeven of u gebruik maakt van een demo account of van een live account.
Afhankelijk van deze instelling wordt de koppeling met de juiste computer van GFT gemaakt. Als
u de instelling verandert, wordt tevens opnieuw om de genruikersnaam en het wachtwoord
gevraagd.
Via de knop Show GFT window kunt u het koppelingsprogramma zichtbaar maken
(zie beschrijving).
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Op het tabje Ticks worden alle ontvangen tikken getoond.
Regels met de tekst 'unknown instrument' hebben betrekking op valutakoersen die niet
geactiveerd zijn in de Zoektabel.

Via het tabje History is het mogelijk om de koershistorie van één of meerdere valuta's op te halen
(zie beschrijving).

Door opnieuw op de knop Details te drukken kan het statusvenster weer ingeklapt worden tot z'n
oorspronkelijke afmetingen.

4.6.7

Het koppelingsprogramma
Omdat Global Forex Trader gebruik maakt van de Java-standaard, terwijl Vestics gebaseerd is op
de C++ standaard, is er een speciaal koppelingsprogramma gemaakt dat de koerstikken vanuit
GFT doorsluist naar de Vestics omgeving.
Dit koppelingsprogramma wordt automatisch gestart en gestopt door het koersinleesprogramma.
Het koppelingsprogramma draait geheel onzichtbaar op de achtergrond.
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U kunt eventueel het koppelingsprogramma zichtbaar maken door op het statusvenster van het
koersinleesprogramma eerst op de knop Details te drukken, dan het tabje GFT te selecteren, en
vervolgens op de knop Show GFT Window te drukken.

Het kan zijn dat het venster dusdanig klein is dat de tekst niet te lezen is. In dat geval kunt u het
venster maximaliseren of via de knop met de letter A een groter lettertype te selecteren.

Om het koppelingsprogramma weer te verbergen moet u opnieuw op de knop Hide GFT Window
drukken.
Let op: als u op het sluitkruisje drukt van het koppelingsprogramma, dan wordt het
koppelingsprogramma niet verborgen maar helemaal gestopt. Na enkele seconden wordt het
koppelingsprogramma automatisch weer gestart door het koersinleesprogramma.

4.6.8

Koershistorie ophalen
Het is mogelijk om vanuit de databank van Global Forex Trader de koersen op te halen van een
periode in het verleden.
Bij het ophalen van koershistorie is de kleinst beschikbare interval 5 minuten. Dat betekent dat
per interval van 5 minuten een Open, Hoogste, Laagste en Slotkoers beschikbaar is. Naast de 5
minuten interval zijn er ook koersgegevens beschikbaar met een interval van resp. 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50 en 55 minuten. Verder nog 1 uur, 2 uur, 4 uur 1 dag, 1 week en 1 maand.
Hoe groter de gekozen interval, des te langer reikt de koershistorie terug. Indien bijv. gekozen
wordt voor een interval van 1 dag dan kan de historie van 10-15 jaar geleden nog opgehaald
worden, terwijl op de korste interval de beschikbare koersdata enkele maanden terug reikt.
Om de koershistorie van één of meerdere valuta op te halen gaat u als volgt te werk...
· ga naar het status tabblad van Vestics en localiseer het statusvenster van het
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· druk op de knop Details en kies het tabje Historie

selecteer de gewenste begin en einddatum
selecteer de gewenste interval
plaats eventueel een vinkje om de interval automatisch te vergroten (zie uitleg verderop)
selecteer de gewenste valuta(s) die opgehaald moeten worden door deze rechts in de lijst op te
zoeken en deze dan met behulp van de knop << te kopiëren naar het lijstje van de op te halen
fondsen.
· controleer alle instellingen en druk op Start
·
·
·
·

Functie automatisch interval vergroten
Heeft u als interval 5 minuten gekozen, en u wilt 2 jaar koersdata ophalen, dan kan het zijn dat de
5 minuten koersen niet verder teruggaan dan 6 maanden. Bij een interval van 10 minuten kan het
dan zijn dat er data is tot 1 jaar geleden terwijl de kwartierdata wel 2 jaar terug reikt.
Door een vinkje te plaatsen achter de interval zal het programma de interval automatisch
verhogen als de gekozen interval niet ver genoeg terug reikt. Er wordt dan zoveel mogelijk data
ophalen met de gewenste interval (bijv. 5 minuten) en vervolgens wordt getracht om de
resterende periode op te halen met de volgende resolutie (bijv. 10 minuten). Reikt ook die weer
niet ver genoeg terug, dan wordt de interval steeds verder verhoogd totdat de hele periode
opgehaald is, steeds met een langere interval.

4.6.9

Instellingen INI-bestand
Om met behulp van het inleesprogramma GFT koersen van Global Forex Traders te kunnen
inlezen, wordt gebruik gemaakt van het instellingenbestanden Tick_GFT.ini, dat meegeleverd
worden met Vestics en automatisch onderhouden wordt door Vestico.
Mocht het bestand Tick_GFT.ini ontbreken bij uw Vestics installatie, stuur dan een email naar
support@vestico.nl met het verzoek de tabel alsnog te leveren.
Er is op dit moment helaas nog geen hulpprogramma om de configuratiebestanden van Vestics te
bekijken en desgewenst aan te passen. Om het configuratiebestand Tick_GFT.ini te benaderen
gaat u als volgt te werk...
·
start Windows Verkenner of open Deze computer
·
ga naar de map \vestics\tables\ini
·
dubbelklik op het bestand Tick_GFT.ini of Tick_GFT
·
nu wordt het bestand automatisch in Kladblok geopend
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Desgewenst kunt u de instelling PRICES= gebruiken om aan te geven hoe u de quotes van GFT
wilt vertalen in koersgarfieken.
PRICES=BAL
Via deze instelling wordt aangegeven hoe de bied/laatprijzen (quotes) van GFT verwerkt worden
in Vestics. Via de datafeed van GFT komen namelijk nooit gedane koersen, maar uitsluiten
quotes die bestaan uit een bied- en een laatkoers. In Vestics (en andere TA-pakketten) is het
gebruikelijk dat de bied- en laatkoersen genegeerd worden in grafieken. Grafieken worden
normaliter gemaakt op basis van de 'echte' koersen.
Om toch grafieken te kunnen maken van de GFT-koersen moeten de bied- en laatkoersen dus
omgezet worden naar gewone koersen. Via de instelling PRICES= kunt u aangeven welke tikken
allemaal gegenereerd owrden. Dit gata door middel van maximaal 5 letters die de volgende
betekenis hebben...
· PRICES=B (Bid) betekent dat de biedkoers van GFT als een biedkoers in Vestics wordt
ingelezen
· PRICES=A (Ask) betekent dat de laatkoers van GFT als een laatkoers in Vestics wordt
ingelezen
· PRICES=L (Low) betekent dat de biedkoers van GFT als een gewone koerstik in Vestics wordt
ingelezen
· PRICES=H (High) betekent dat de laatkoers van GFT als een gewone koerstik in Vestics wordt
ingelezen
· PRICES=M (Midden) betekent dat het gemiddelde van de bied- en laatkoers van GFT als een
gewone koerstik in Vestics wordt ingelezen
Door combinaties te maken van de 5 letters kunt u meerder tikken genereren. Zo resulteert de
instelling PRICES=BAM in 3 koerstikken voor elke quote, namelijk een biedprijs, een laatprijs, en
een gewone koerstik die precies in het midden tussen de bied en laatkoers ligt.
De standaardinsteling PRICES=BAL komt overeen met de werkwijze van Dealbook FX, waar de
candles gemaakt worden op basis van de biedprijs.
Onder normale omstandigheden hoeft u geen andere wijzigingen aan te brengen in dit
instellingenbestand. Mocht u toch aanpassingen willen maken, neem dan eerst voor alle
zekerheid contact op met de Supportafdeling van Vestico.

4.6.10 FAQ en probleemoplossingen
Ik heb de zoektabel aangepast maar het heeft geen effect
De zoektabel wordt eenmalig geladen bij het starten van het inleesprogramma. Wijzigingen
achteraf worden niet gezien door het inleesprogramma en hebben dus geen effect. De oplossing
is om het inleesprogramma even te herstarten.
Windows kan het programma niet sluiten
Bij het stoppen van Vetsics kan het gebeuren dat er een schermpje komt met de tekst dat
windows het programma niet kan stoppen. Daarbij staat ook een waarschuwing dat eventuele
data verloren kan gaan. Deze waarschuwing kunt u negeren en gewoon bevestigen met OK.
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Foutboodschap Invalid Credentials
Deze foutboodschap geeft aan dat het inloggen op de server van GFT niet gelukt is omdat de
gebruikersnaam of het wachtwoord niet correct zijn, of dat u met een demo account probeert in te
loggen op de live server.
· check of u de juiste server geselecteerd heeft in het statusvenster van het
koersinleesprogramma voor GFT
· check via Vestics >> Beheer >> Instellingen >> Sleutels of u de juiste
gebruikersnaam en wachtwoord ingevuld heeft
Foutboodschap Already logged in
Deze boodschap geeft aan dat het inloggen bij de server van GFT mislukt is omdat er al ingelogd
is onder deze gebruikersnaam. In de praktijk is de meest voor de hand liggende reden dat
Dealbook-FX gestart is. Door Dealbook-FX te stoppen zal het koersinleesprogramma alsnog
verbinding leggen met de server van GFT.

4.7

Koersinleesprogramma IEX
Het Koersinleesprogramma voor IEX stelt u in staat om koersgegevens in te lezen van de website
van IEX.
Voorwaarde voor het gebruikmaken van deze koppeling is, dat u een abonnement neemt op de
streaming koersen van IEX.
U kunt daarbij kiezen uit meerdere abonnementen. Niet al deze abonnementen zijn geschikt om
koersen in te lezen in Vestics. Zie overzicht abonnementen voor meer details.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op het koersinleesprogramma voor IEX en hoe u als
gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster
van deze help-tekst, kunt u het hele boek over het koersinleesprogramma voor EuroBench in logische volgorde
doorbladeren.
In het help-boek Inleiding Koersinleesprogramma's vindt u een algemene inleiding over de rol van
koersinleesprogramma's in Vestics. Deze informatie is ook belangrijk bij het tot stand brengen van een koppeling met
IEX.

4.7.1

Overzicht abonnementen
Voor een actueel over zicht van de beschikbare abonnementen van IEX verwijzen wij naar de
website
www.iex.nl.
Rechtsboven, in de gele menubalk, vindt u de menukeuze Mijn IEX. Als u dara met de muis op
gaat staan wordt deze automatisch uitgeklapt en kunt u kiezen voor Abonnementen.

Op het moment dat dit geschreven wordt zijn de volgende abonnementen beschikbaar...
Premium en Premium Proefabonnement
Deze beide abonnementen geven GEEN recht op realtime koersdata en kunnen dus niet gebruikt
worden om koersen van IEX in te lezen in Vestics.
Premium Level I
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Dit abonnement geeft recht op real time koersen van de aandelen en beleggingsfondsen van de
Euronext Amsterdam. De koppeling voor dit abonnement is aanwezig in Vestics en werkt relatief
goed.
Premium Level I + Opties en futures
Bij dit abonnement worden, naast de koersen van aandelen en futures, ook de real time koersen
van opties en futures van de Euronext Amsterdam geleverd. Helaas is de ervaring dat de servers
van IEX er niet in slagen om de koersen van opties en futures aan te leveren voor Vestics. Wel is
het mogelijk om de optie en futurekoersen van individuele onderliggende waarden op te vragen
via de website van IEX.
Premium Level II
Dit abonnement geeft recht op real time koersen plus de diepte van het orderboek. Voor wat
betreft Vestics wordt alleen het real time koersen gedeelte ondersteund. De diepte van het
orderboek wordt door Vestics momenteel niet ondersteund maar deze kunt u per aandeel
opvragen via de website van IEX.
Premium Level II + Opties en futures
Voor dit abonnement geldt hetzelfde als voor de eerdere twee uitbreidingen... Alleen de real time
koersen van de aandelen en beleggingsfondsen worden op dit moment redelijk goed ingelezen in
Vestics. De koersen van de opties en futures worden slechts sporadisch geleverd door de servers
van IEX, terwijl Vestics geen ondersteuning heeft voor de diepte van het orderboek. Zowel de
optie en futurekoersen als de diepte van het orderboek kunt u uiteraard wel raadplegen via de
website van IEX.
Eurex Level I
Dit abonnement geeft recht op de real time koersen van de indexen en futures van de Eurex.
Helaas worden koersen slechts sporadisch geleverd door de servers van IEX. Wel kunt u de
kjoersen raadplegen op de website van IEX.
Conclusie
Als u vooral geïnteresseerd bent in het inlezen van koersgegevens in Vestics, is dus op dit
moment alleen het eenvoudigste abonnement van IEX relevant. Alle extra informatie die via
andere abonnementen aangeboden worden zijn helaas niet in te lezen in Vestics door technische
beperkingen bij IEX (opties & futures) of in Vestics (diepte orderboek).

4.7.2

Voorbereiding koppeling
Voordat u aan de slag gaat met de koppeling tussen Vestics en IEX dient u eerst te verifiëren of
de uw abonnement bij IEX geactiveert is. Tevens heeft u uw emailadres en wachtwoord van IEX
nodig om de koppeling te activeren.
Op de volgende manier kunt u uw gegevens opvragen en controleren of uw abonnement actief
is...
stap-1: ga naar de website www.iex.nl.

stap-2: selecteer de menukeuze Mijn IEX >> Mijn Gegevens rechtsboven in het scherm
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stap-3: Op de pagina met uw gegevens staat links ergens de rubriek "Internet gegevens".
stap-4: Noteer het emailadres dat hier is ingevuld. Dat is uw 'gebruikersnaam' bij IEX. Dit
emailadres is de sleutel IEX_EMAIL die u straks nodig heeft om vanuit Vestics koersen in te
lezen van IEX.
stap-5: Druk op de knop achter de tekst (stuur mij mijn wachtwoord per email). U ontvangt nu
binnen enkele minuten een email met daarin het wachtwoord. Dit wachtwoord is de sleutel
IEX_WACHTWOORD die u straks nodig heeft om vanuit Vestics koersen in te lezen van IEX.

stap-6: selecteer de menukeuze Mijn IEX >> Abonnementen rechtsboven in het scherm

stap-7: Controleer of bij minstens één van de abonnementen de status op Actief staat. Het moet
hierbij het Premium Level I abonnement zijn of één van de meer uitgebreide Premiumabonnementen. Het Premium proefabonnement of het gewone Premium abonnement zijn niet
voldoende omkoersen te ontvangen van IEX.
stap-8: Controleer voor alle zekerheid ook de begin en einddatum van het betreffende
abonnement.
Als al deze gegevens gecontroleerd zijn, kunt u het inleesprogramma voor IEX starten.
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Zoektabel voor IEX
Om een koppeling tot stand te brengen tussen Vestics en de IEX streamin koersen is het nodig
dat een zoektabel wordt gemaakt met voor elk extern fonds de Vestics fondsnummer en
omgekeerd.
Vestico levert standaard een zoektabel voor alle Nederlandse fondsen die via IEX beschikbaar
zijn. Deze zoektabel is reeds op uw systeem aanwezig in de map \Vestics\Tables\Match onder de
naam TICK_IEX.VMT. Wilt u nog extra fondsen inlezen, lees dan hier hoe u dat kunt doen. Neem
vooraf even contact op met de helpdesk van Vestico voor overleg.

4.7.4

Invullen van de sleutels
Omdat IEX een betaalde service is, moet u 2 sleutels toevoegen aan het sleutelbestand van
Vestics. Het betreft de sleutels IEX_EMAIL en IEX_WACHTWOORD, die u via de website van
IEX kunt opvragen.
Let op: indien u zelf deze sleutels niet invult, zal Vestics er om vragen zodra u voor de eerste
keer het inleesprogramma voor IEX start. Er komt dan een klein venster met de naam van de
benodigde sleutel (bijv. IEX_EMAIL) en u kunt dan de waarde alsnog opgeven. U kunt dan tevens
aangeven of u wilt dat de waarde beveiligd wordt. De eerste keer kunt u dat echter beter niet
doen. (zie toelichting onder aan deze bladzijde)
Indien u de sleutels vooraf al wilt inbrengen, dan gaat dat als volgt...
Stap-1: kies Vesticsknop >> Beheer >> Instellingen >> Sleutels om het overzicht van de
sleutels op te roepen.

Stap-2a: indien de sleutels IEX_EMAIL en IEX_WACHTWOORD al bestaan, controleer dan de
instellingen. Pas deze eventueel aan...
· klik op de te wijzigen regel
· deze wordt nu gekopiëeerd naar het wijzigingspaneel onder in het venster
· pas de instelling aan
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· druk op de knop Toepassen.
Stap-2b: indien de sleutels nog niet bestaan, voeg deze dan dan toe.
· gebruik de schuifbalk aan de rechterkant om naar het einde van de lijst te gaan
· klik op de eerste blanco regel in de lijst
· het wijzigingspaneeltje onder in het scherm is nu leeg
· plaats nu nog GEEN vinkje in het kleine vakje voor beveiliging
· vul in het tweede veld onder de kolom Sleutel de naam IEX_EMAIL in
· vul in het derde veld onder de kolom Waarde uw emailadres bij IEX in
· druk op de knop Invoegen
· voeg op dezelfde wijze de rubriek IEX_WACHTWOORD toe
Stap-3: wijzigingen toepassen
· druk op de knop OK
· het instellingenscherm wordt nu gesloten.
Let op: zolang een bepaalde koppeling nog niet goed werkt is het beter om de sleutels nog niet te
beveiligen. Op die manier is het later mogelijk om de instellingen te controleren. Zodra de
koppeling functioneert, en u dus zeker weet dat de ingestelde waarden kloppen, kunt u
desgewenst alsnog de instellingen beveiligen zodat ze door anderen die toegang tot uw computer
hebben, niet bekeken kunnen worden.
Stap-4: Desgewenst sleutels beveiligen als de koppeling goed werkt...
kies Vesticsknop >> Beheer >> Instellingen >> Sleutels
klik op het vakje Beveiligd van de regel die u wilt beveiligen
herhaal dat voor alle regels die u wilt beveiligen
druk op OK om de wijzigingen te voltooien
Let op: als u geen Vesticswachtwoord heeft ingesteld, dan zal Vestics zelf een geheim
wachtwoord gebruiken voor het versleutelen van beveiligde gegevens. Omdat zelfs u dit geheime
wachtwoord niet kent, kunt u de versleutelde gegevens nooit meer zichtbaar maken. U kunt ze
wel veranderen of verwijderen.

4.7.5

Starten en stoppen
Alle benodigde tabellen e.d. zijn reeds op uw computer aanwezig. Wel moet u
vooraf even checken of uw abonnement bij IEX inderdaad is geactiveerd en wat de
inloggegevens voor IEX zijn.
Door het Inleesprogramma voor IEX aan te vinken op het Gegevens tabblad van het
Instellingenscherm kunt u het Koersinleesprogramma starten. U vindt dit scherm via de
menukeuze Vesticsknop >> Beheer >> Instellingen >> Inleesprogramma's.
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Door het vinkje weg te halen wordt het programma automatisch gestopt.

4.7.6

Het Statusscherm
Terwijl het Koersinleesprogramma voor IEX actief is zal in het tabblad Status van Vestics een
klein statusvenster aanwezig zijn.

Initiëel is het statusvenster slechts klein en bevat alleen maar een mededeling over de status van
het programma en het aantal verzonden koerstikken tot nu toe.
Door op de knop Details>> te drukken kan het statusscherm uitgeklapt worden zodat er meer
detailinformatie zichtbaar wordt.
Deze detailinformatie is opgedeeld over 2 tabbladen.
Het eerste tabblad is een generiek tabblad dat door alle Koersinleesprogramma's gebruikt wordt...
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De rubriek Aantal fouten geeft aan hoeveel fouten er opgetreden zijn tot nu toe.
De rubriek Datacentrum computer geeft aan wat de naam is van de computer waar het
Datacentrum draait. Normaal is dat localhost (of 127.0.0.1) oftewel dezelfde computer waar ook
het Koersinleesprogramma draait.
De rubriek DataCentrum Poort geeft aan op welk TCP/IP poortnummer het Datacentrum draait.
Dat is altijd 200.
Door op het tabblad IEX te klikken krijgt u onderstaande informatie over de koppeling met IEX...

De rubriek Status geeft aan wat het programma op dit moment aan het doen is.
De rubriek Last Server Response geeft aan welk antwoord het programma ontvangen heeft van
de IEX database server. Normaliter moet dit 200 OK zijn. Elke andere code geeft aan dat er
waarschijnlijk een probleem is en meestal worden er daardoor ook geen koersen ontvangen.
De rubriek Requests of Aanvragen geeft aan hoeveel aanvragen er tot nu toe zijn gedaan bij de
IEX server.
De rubriek Received Ticks of Ontvangen tikken geeft aan hoeveel tikken er tot nu toe zijn
ontvangen van IEX.
Het aantal ontvangen tikken zal meestal hoger zijn dan het aantal verzonden tikken. Dat heeft
verschillende oorzaken...
· Koerstikken voor alle fondsen die in de Zoektabel ontbreken worden genegeerd
· Koerstikken voor alle fondsen die in de Zoektabel gedeactiveerd zijn worden genegeerd
· Sommige soorten koerstikken worden altijd genegeerd
De rubriek Markets of Markten geeft aan welke markten momenteel worden opgevraagd bij IEX.
U kunt dit zelf bepalen, uiteraard in combinatie met het abonnement waarvoor u gekozen heeft bij
IEX. Als u geen abonnement heeft voor de Eurex koersen, dan mag u deze rubriek ook niet
aanvinken bij de markten.
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Instelling Markten
Standaard worden de aandelen en beleggingsfondsen ven de Euronext Amsterdam, plus de
internationale indices, ingelezen. Dat komt overeen met het Premium Level I abonnement.
Via de Details knop van het statusvenster van het inleesprogramma voor IEX kunt u zelf
aanvinken welke markten u wilt inlezen...
· ga naar het Status tabblad van Vestics
· localiseer het Statusvenster van het Koersinleesprogramma IEX
· druk op de knop Details
· activeer het tabje IEX

· plaats een vinkje bij de markten waarvoor u een abonnement heeft
· druk opnieuw op de knop Details om het venster weer klein te maken.

4.7.8

Probleemoplossing
Indien u geen tikken ontvangt van IEX, dan kunt u onderstaand stappenplan volgen om de
oorzaak te determineren...
stap-1: controleer of het inleesprogramma is geactiveerd
stap-2: controleer of het inleesprogramma actief is

4.7.8.1

Is inleesprogramma geactiveerd?
Zo controleert u of het inleesprogramma geactiveerd is
· kies Vesticsknop >> Beheer >> Instellingen >> Inleesprogramma's e.d
· activeer het tabje Koersen
· controleer of er een vinkje staat bij IEX
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· zo niet, plaats een vinkje en druk op OK
· anders kunt u het venster sluiten met de knop Annuleren
4.7.8.2

Is inleesprogramma actief?
Zo controleert u of het Koersinleesprogramma voor IEX daadwerkelijk actief is...
· selecteer het Status tabblad van Vestics
· localiseer het Statusvenster van het Koersinleesprogramma voor IEX

Als u het Statusvenster niet kunt vinden, begin dan met alle vensters netjes te ordenen
· sluit onnodige vensters, zoals Fondsverkenner en Taaktabel
· plaats alle Statusvensters van inleesprogramma's onder elkaar tegen de rechterkant van het
beeldscherm
· plaats Taakplanner, Signaleringsprogramma, enz. tegen de linkerkant van het beeldscherm
· breng alle geminimaliseerde vensters naar de voorgrond. Geminimaliseerde vensters zijn te
herkennen als blauwe ikoontjes rechtsboven in de Vestics taakblak. Door deze aan te klikken
komen de vensters weer te voorschijn.
· maak de vensters van de Taakplanner e.d. zodanig breed dat ze met hun rechterkant tegenn
de venstertjes van de Koersinleesprogramma's aansluiten. Op die manier wordt het hele
scherm gevuld, hetgeen een rustiger beeld geeft
Als u desondanks het Statusvenster van het Koersvenster IEX nog niet heeft kunnen vinden, dan
is het statusvenster waarschijnlijk 'verstopt' achter één van de andere vensters...
· minimaliseer alle vensters die op de voorgrond staan
· hierdoor worden eventuele achterliggende vensters zichtbaar
· plaats de tevoorschijn gekomen vensters op een plek waar ze niet meer bedekt worden door
andere vensters
· roep alle geminimaliseerde vensters weer te voorschijn door op het ikoontje te klikken
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Als u het statusvenster van het koersinleesprogramma IEX heeft gevonden, controleer dan het
volgende...
Staat de tekst Verbonden met Data centrum er? zo niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden...
· het DataCentrum is niet geactiveerd (kijk of u het statusvenster van het DataCentrum kunt
vinden
· de communicatie met het DataCentrum is geblokkeerd door een Firewall, zoals ZoneAlarm.
Schakel de firewall tijdelijk even uit, en herstart het Koersinleesprogramma, om te kijken of dat
inderdaad de oorzaak is.
Als de verbinding met het Datacentrum wel bestaat, controleer dan het aantal gezonden tikken.
Als dit op 0 staat dan worden er geen tikken ingelezen. Dat kan verschillende oorzaken hebben...
· het is buiten beurstijd, dus valt er niets in te lezen
· de communicatie tussen het inleesprogramma en de website van IEX wordt geblokkeerd door
een Firewall. Schakel de firewall tijdelijk even uit, en herstart het Koesrinleesprogramma, om te
kijken of dat inderdaad de oorzaak was.
· controleer de ingestelde sleutels voor IEX_EMAIL en IEX_WACHTWOORD
· u heeft geen markten aangevinkt, of markten waar u geen abonnement voor heeft
4.7.8.3

Foutboodschap van IEX
Op het Statusvenster kunt u onder Details op het tabje IEX zien wat de laatste foutboodschap van
de server van IEX is geweest. Normaliter moet hier staan 200 OK maar er kunnen ook andere
foutboodschappen staan.

Let op: de foutcode 200 OK betekent dat de communicatie met IEX correct werkt. Dat betekent
nog niet dat er koersen binnen komen. Als u bijv. 2x inlogt (van 2 verschillende computers) met
dezelfde inloggegevens, dan komt er een lege pagina terwijl de foutcode 200 OK suggereerd dat
alles OK is.
Ook controle op de website geeft geen uitsluitsel of de IEX server zijn werk goed doet. Vestics
logt namelijk in op een speciale server, en die staat gedeeltelijk los van de dataleveratie via de
website. Zelfs de helpdesk van IEX wil daar wel eens aan voorbijgaan en wijst dan bij problemen
op het feit dat de koersleverantie via de website goed werkt, zodat het wel aan Vestics zou
moeten liggen.
Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met de helpdesk van Vestics. Wij kunnen meestal vrij
snel uitzoeken waar de problemen liggen.
Mocht u het toch liever zelf uitzoeken, dan adviseren wij de volgende simpele test...
· stop Vestics
· start Internet Explorer
· selecteer onderstaande URL en kopiëer deze in het URL-veld van Internet Explorer
·
· stream.iex.nl/3rdparties/vestico/?email=<<IEX_EMAIL>>&ww=<<IEX_WACHTWOORD>>
· vervang de tekst <<IEX_EMAIL>> door het emailadres waaronder u bekend bent bij IEX
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· vervang de tekst <<IEX_WACHTWOORD>> door uw wachtwoord bij IEX
· haal de pagina op
Nu zijn er 2 mogelijkheden...
1. óf u krijgt een foutboodschap.
Deze pagina ziet er dan ongeveer als volgt uit...

De foutboodschappen van Internet Explorer, en de adviezen over hoe deze op te lossen zijn, zijn
zeer algemeen en bieden zelden een aanknopingspunt in dit geval. U kunt wel linksonder de
interne foutcode vinden, die waarschijnlijk overeenkomt met de foutcode die Vestics rapporteerd.
2. óf u krijgt een pagina met koersgegevens
De pagina ziet er dan ongeveer als volgt uit...
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Het lijkt in eerste instantie een verwarde kluwen van cijfers, maar als u goed kijkt dan ziet u dat
elke regel een vaste opbouw heeft, beginnend met een IEX-fondsnummer en eindigend met de
datum en tijd.
Controleer dan vooral ook de actualiteit van de koersgegevens, want als de pagina alleen maar
oude koersen bevat dan zal Vestics geen tikken doorgeven. Pas als óf de koers, óf het volume
verandert, zal Vestics weer een koerstik genereren die vervolgens in de Koersvensters en
grafieken zichtbaar wordt.

4.7.9

Benodigde componenten
Behalve een vaste internet verbinding (ADSL of kabel) heeft u de volgende bestanden nodig voor
een koppeling tussen Vestics en de IEX website...
Benodigde programma's
Het programma VCTickIEX.EXE is het daadwerkelijke inleesprogramma
Benodigde tabellen
Het bestand TICK_IEX.INI waarin een aantal instellingen staan
De zoektabel TICK_IEX.VMT waarin de externe namen van alle fondsen staan

4.8

Koersinleesprogramma Interactive Brokers
Vestics ondersteunt het inlezen van real-time data van Trader Workstation (TWS) van Interactive
Brokers met behulp van een DDE-koppeling.
Alle tabellen voor het inlezen van Interactive Brokers worden standaard meegeleverd met Vestics.
Om de koppeling met Interactive Brokers te activeren dient u de volgende acties te nemen...
1. Download TWS en het TWS-API van de website van Interactive Brokers
2. Configureer TWS voor DDE-koppeling
3. Pas de gebruikersnaam in het ini-bestand
4. Koppel eventueel de in te lezen futures e.d.
5. Start TWS
6. Activeer het inleesprogramma
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Alle bovenstaande stappen worden in detail besproken in de nu volgende hoofdstukken.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op het koersinleesprogramma voor Interactive
Brokers en hoe u als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken,
rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over het koersinleesprogramma voor Interactive
Brokers in logische volgorde doorbladeren.
In het help-boek Inleiding Koersinleesprogramma's vindt u een algemene inleiding over de rol van
koersinleesprogramma's in Vestics. Deze informatie is ook belangrijk bij het tot stand brengen van een koppeling met
Interactive Brokers.
In het help-boek Het DDE Inleesprogramma vindt u informatie over het inlezen van koersgegevens via een DDEkoppeling in het algemeen. Sommige van deze informatie is ook relevant voor het inlezen van koersgegevens vanuit
Interactive Brokers.
Voor meer informatie over Trader Workstation (TWS) en Interactive Brokers verwijzen we naar de website van
Interactive Brokers www.interactivebrokers.com

4.8.1

Downloaden TWS
Om gebruik te maken van de koppeling met Interactive Brokers moet u uiteraard eerst een
rekening (account) openen bij Interactive Brokers.
Vervolgens kunt u het programma Trader Workstation (TWS) downloaden. U kunt hierbij kiezen
uit een generieke versie die op elke computer werkt (zgn. Browser based versie) of een
geoptimaliseerde versie voor Windows (zgn. Standalone versie). Uiteraard kan Vestics met beide
versies communiceren, maar over het algemeen zal de Standalone versie sneller en efficiënter
werken dan de Browser based versie.
Als u Trader Work Station (TWS) nog niet geïnstalleerd heeft op uw computer, dan moet u dat nu
eerst doen.
U gaat dan naar de website van Interactive Brokers (www.interactivebrokers.com) en kiest dan in
de menubalk voor Systems >> Software.
Vervolgens drukt u in de kolom TWS Standalone op de knop Windows Download.

Hierdoor wordt de installatie van de gestart. Volg nu de instructies van het installatieprogramma.

4.8.2

Downloaden TWS API
Nadat TWS is geïnstalleerd, moet voor de koppeling tussen TWS en Vestics de zogenaamde
Application Program Interface (API) geïnstalleerd worden.
Bij twijfel kunt u controleren of de TWS-API is geïnstalleerd door te zoeken naar het bestand
TWSDDE.XLS. Dit bestand wordt namelijk geïnstalleerd als onderdeel van de TWS-API, dus
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als het bestand niet aanwezig is op uw computer dan weet u zeker dat u de API nog niet
geïnstalleerd heeft.
U gaat weer naar de website van Interactive Brokers (www.interactivebrokers.com) en kiest dan
in de menubalk voor Systems >> API/Connections >> API Software.
Vervolgens drukt u in de kolom Windows op de onderstreepte tekst Download latest version.

Hierdoor wordt de installatie van de gestart. Volg nu de instructies van het installatieprogramma.
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Activeren DDE-koppeling in TWS
Als u TWS geïnstalleerd heeft moet u via de menukeuze Configurate de API activeren voor DDEkoppelingen.

4.8.4

Instellingen INI-bestand
Om met behulp van het inleesprogramma voor DDE koersen van Interactive Brokers te kunnen
inlezen, wordt gebruik gemaakt van het instellingenbestanden DDE_IB.ini, dat meegeleverd
worden met Vestics en automatisch onderhouden wordt door Vestico.
Mocht het bestand DDE_IB.ini ontbreken bij uw Vestics installatie, stuur dan een email naar
support@vestico.nl met het verzoek de tabel alsnog te leveren.
Omdat voor de koppeling met Trader Workstation (TWS) gebruik gemaakt wordt van uw
gebruikersnaam, dient deze in het instellingen bestand aangepast te worden. Dat gaat als volgt...
·
start Windows Verkenner of open Deze computer
·
ga naar de map \vestics\tables\ini
·
dubbelklik op het bestand DDE_IB.ini of DDE_IB
·
nu wordt het bestand automatisch in Kladblok geopend
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·
·
·
·
·

zoek de regel met de tekst NAME=EDEMO
vervang het woord EDEMO door uw eigen gebruikersnaam, bijv. JANSE1
sla het gewijzigde bestand op
sluit het programma Kladblok (of Notepad) af
sluit de Windows Verkenner af

Onder normale omstandigheden hoeft u geen andere wijzigingen aan te brengen in dit
instellingenbestand. Mocht u toch aanpassingen willen maken, neem dan eerst voor alle
zekerheid contact op met de Supportafdeling van Vestico.

4.8.5

Uitschakelen bied en laat-prijzen
Vaak zijn meer dan 80% van de koerstikken die u ontvangt het gevolg van veranderingen in de
bied en laat koersen. Dat geeft uiterarad extra systeembelasting en als u alleen maar
geïnteresseerd bent in de gedane koersen dan is dat zonde.
U kunt het INI-bestand van de DDE-koppeling met Interactive Brokers dusdanig aanpassen dat
de bied en laat koersen niet meer ingelezen worden. Dat gaat als volgt...
·
start Windows Verkenner of open Deze computer
·
ga naar de map \vestics\tables\ini
·
dubbelklik op het bestand DDE_IB.ini of DDE_IB
·
nu wordt het bestand automatisch in Kladblok geopend

© 2001 Vestico BV

Vestics Referenties Inleesprogramma's

·
·
·
·

552

zoek de regel die begint met de tekst BIDPRICE=...
plaats een punt-komma voor die regel, zodat er staat ;BIDPRICE=...
doe hetzelfde met de regels die beginnen met BIDVOLUME=, ASKPRICE= en ASKVOLUME=
daarna zien die regsl er als volgt uit...

· sla het gewijzigde bestand op
· sluit het programma Kladblok (of Notepad) af
· sluit de Windows Verkenner af
Als Vestics draait moet u het inleesprogramma voor DDE IB herstarten om te zorgen dat de
nieuwe instellingen meteen effectief worden.

4.8.6

Instellingen Zoektabel
Via de Zoektabel van Interactive Brokers (DDE_IB.vmt) kunt u aangeven welke koppelingen er
gelegd moeten worden tussen Vestics en Trader Workstation.
De initiële zoektabel die uitgeleverd wordt door Vestico bevat de de definities voor de DAX en de
Eurostoxx 50 index, plus de 3 volgende contracten van de futures op de DAX, de EuroStoxx 50,
de Bund en de Nasdaq E-mini's. Het kan goed zijn dat in uw zoektabel nog enkele andere futures
gekoppeld zijn.
Voor het aanpassen van de Zoektabel maakt u gebruik van het programma Zoektabelbeheer.
Voor elke index, future of aandeel waarvan u de koers wilt inlezen, moet een regel toegevoegd
worden in deze zoektabel. Voordat u een regel kunt toevoegen dient u eerst uit te zoeken wat de
ticker is van de betreffende index, future of aandeel. Zonder deze ticker kan er geen koppeling tot
stand gebracht worden.
Let op: de koppelingen tussen Vestics en TWS worden gemaakt in de volgorde waarin de regels
zichtbaar zijn in Zoektabelbeheer. Als één van de externe namen niet correct is, dan wordt
uiteraard de betreffende koppeling niet gelegd en zullen er dus geen tikken binnenkomen voor het
betreffende fonds. Echter... alle koppelingen die daarna gemaakt worden (dus alle er onder
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liggende regels) zullen ook geen tikken doorgeven. Dus als u de Zoektabel heeft aangepast en
daarna komen er geen tikken meer door voor bepaalde fondsen, controleer dan de nieuw
ingebrachte externe namen op fouten. U kunt dan eventueel eerst de nieuw ingebrachte regels
deactiveren (door het kruisje weg te halen) om te kijken of het inderdaad aan de nieuw
ingebrachte regels ligt.
Verder moet het betreffende aandeel of de betreffende index of future, al gedefinieerd zijn in
Vestics. Het is dus niet mogelijk om koersen in te lezen voor onbekende fondsen. U kunt nieuwe
fondsen toevoegen aan de Vestics fondstabel door middel van de functie Tabellenbeheer. Neem
eventueel contact op met de Vestico helpdesk om te overleggen of men het betreffende fonds
eventueel centraal kan inbrengen.
De initiële zoektabel ziet er ongeveer als volgt uit...

Let op: Nadat u de zoektabel heeft aangepast moet u het inleesprogramma voor Interactive
Brokers herstarten om de nieuwe tabel te effectueren. Dat gaat als volgt...
- sla de aangepaste zoektabel op
- selecteer het tabbald Status
- lokaliseer het statusvenstertje van het inleesprogramma DDE IB
- druk op de sluitknop (het kruisje) van dit venster
- er komt nu een vraag of u het programma wilt herstarten
- druk op OK
- nu wordt het programma opnieuw gestart en wordt darabij de nieuwe zoektabel gebruikt

4.8.7

Opbouw externe naam (Tickers)
De externe naam die gebruikt moet worden om de koppeling te leggen tussen een Vestics fonds
en de betreffende Ticker bij Interactive Brokers is volledig identiek aan de ticker die ook gebruikt
moet worden bij een DDE-koppeling vanuit Excel naar TWS.
Let op: de koppelingen tussen Vestics en TWS worden gemaakt in de volgorde waarin de regels
zichtbaar zijn in Zoektabelbeheer. Als één van de externe namen niet correct is, dan wordt
uiteraard de betreffende koppeling niet gelegd en zullen er dus geen tikken binnenkomen voor het
betreffende fonds. Echter... alle koppelingen die daarna gemaakt worden (dus alle er onder
liggende regels) zullen ook geen tikken doorgeven. Dus als u de Zoektabel heeft aangepast en
daarna komen er geen tikken meer door voor bepaalde fondsen, controleer dan de nieuw
ingebrachte externe namen op fouten. U kunt dan eventueel eerst de nieuw ingebrachte regels
deactiveren (door het kruisje weg te halen) om te kijken of het inderdaad aan de nieuw
ingebrachte regels ligt.
Deze ticket heeft de volgende opbouw...
<ticker>_<soort>_<maand>_<uitoefeningsprijs>_<C of P>_<beurs>
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Dezelfde gegevens staan ook in een andere vorm in de koersregels van TWS...

<ticker> is de code die in de kolom Underlying van TWS staat.
<soort> geeft aan of u de koers van de index, future, optie, enz. bedoelt. Daarbij wordt de
volgende codering gebruikt...
STK is aandeel (Stock)
IND is index
FUT is future
OPT is option
CASH is valuta
<maand> is alleen nodig bij futures en opties, en wordt gekcodeerd in 6 cijfers als YYYYMM, bijv.
200309.
<uitoefeningsprijs> is alleen nodig bij opties en is de strike price van de betreffende optie
<C of P> is alleen nodig bij opties en geeft aan of het de Call (C) of Put (P) optie betreft
<beurs> is de code die in de kolom Exch van TWS staat. behalve de nama van een echte beurs
(bijv. DTB) mag hier ook de naam SMART ingevuld worden. Dat betekent dat u niet de koers van
een specifieke beurs krijgt, maar de koers van alle beurzen.
Enkele voorbeelden...
· IBM_STK_NYSE is het aandeel IBM verhandelt op de New York Stock Echange
· IBM_FUT_200403_NQLX is een future op IBM die afloopt in maart 2004 en verhandeld wordt
op de NQLX (zie www.nqlx.com)
· IBM_OPT_200404_120_P_PSE is een put optie op IBM voor april 2004 met een
uitoefeningsprijs van 120 dollar en die verhandeld wordt op de Philadelphia Stock Exchange
(PSE).
· DAX_IND_DTB is de DAX index op de Eurex (vroeger Deutsche Termin Börse genaamd)
· DAX_FUT_200403_DTB is de future op de DAX van maart 2004 op de Eurex.
Nog meer voorbeelden...
BFX_IND_BELFOX,Bel20 index
CAC40_IND_MONEP,CAC40 index
CAC40_FUT_200501_MONEP,FCE future
DAX_IND_DTB,DAX index
DAX_FUT_200309_DTB,DAX future
INDU_IND_NYSE,Dow Jones index
EOE_IND_FTA,AEX index
EOE_FUT_200309_FTA,AEX future sep.2003
EOE_OPT_200312_320_C_FTA,AEX optie Call 320 dec.2003
ES_FUT_200309_GLOBEX,S&P500 mini future
ESTX50_IND_DTB,EuroStoxx50 index
ESTX50_FUT_200309_DTB,EuroStox50 future
GBL_FUT_200309_DTB,Bund future
NDX_IND_NASDAQ,Nasdaq-100 index
COMP_IND_NASDAQ,Nasdaq composite index
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SPX_IND_CBOE,S&P500 index
NQ_FUT_200309_GLOBEX,NasDaq mini future
EUR_CASH_IDEAL_USD,Euro/Dollar koers
USD_CASH_IDEAL_EUR,Dollar/Euro koers
Bij TWS wordt tevens een Excel spreadsheet meegeleverd, waarmee u de tickers kunt uitzoeken
die nodig zijn voor de DDE-koppeling.

4.8.8

Opzoeken tickers via Excel
Een mogelijke manier om achter de juiste tickers voor TWS te komen is via het met TWS
meegeleverde Excel-spreadsheet. Dit spreadsheet heet TWSDDE.XLS en staat in de map
\jts\excel. Mocht u het spreadsheet niet vinden, gebruik dan eventueel de zoekfunctie van
windows.
Bij het laden van het spreadsheet krijgt u een waarschuwing dat er macro's in het spreadsheet
zitten. Deze moet u activeren, want die macro's worden gebruikt om de tickets op te bouwen e.d.
Vervolgens wordt het spreadsheet geladen. Als eerste moet u op de 5de regel uw
gebruikersnaam invullen, die nodig is om via DDE te communiceren met TWS. Voor de demoversie is dat EDEM, maar voor echte realtime data moet u uw eigen TWS gebruikersnaam
invullen.
U ziet dat er al wat voorbeeld tickers in het spreadsheet staan vermeld. Door één van de regels te
selecteren en vervolgens op de knop Request Market Data te drukken, zullen de actuele
koersen voor die tikker opgehaald worden. Zodra dat gebeurd is, worden in kolom H en verder de
DDE-codes ingevuld die nodig zijn om de koersen op te halen. Kolom H is daarbij de
belangrijkste, want daarin wordt de ticker gespecificeerd. Zo zult u bij het aandeel IBM de code
=edemo|tik!id0?req?IBM_STK_SMART zien, waarvan het laatste deel, achter het vraagteken,
de juiste tikkercode is die nodig is in de Zoektabel van Vestics.
Met de knop Create Ticker kunt u nieuwe regels toevoegen aan de lijst en daravan vervolgens de
tickercode opzoeken in kolom H.

4.8.9

Starten en stoppen
De DDE-koppeling tussen Vestics en Interactive Brokers wordt verzorgt door het
inleesprogramma voor DDE, vcTickDDE genoemd.
Het starten en stoppen van alle inleesprogramma's kan beheerd worden via Vesticsknop >>
Beheer >> Instellingen >> Inleesprogramma's
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Mocht de koppeling met Interactive Brokers niet aanwezig zijn op het tabje Koersen van het
Gegevens tabblad van het Instellingen Programma, dan kunt u het beste even contact opnemen
met de Vestico Helpdesk. Zij kunnen u dan een update sturen om deze mogelijkheid alsnog te
activeren.
Door een vinkje aan of uit te zetten bij Interactive Brokers wordt de betreffende koppeling
automatisch gestart en gestopt.
Uiteraard moeten zowel Trader Work Station (TWS) als het Vestics Datacentrum actief zijn om
een volledige koppeling mogelijk te maken.

4.8.10 Het Statusvenster
Het Statusscherm van de verbinding met Interactive Brokers is identiek aan het Statusscherm
van elke andere koppeling met het Inleesprogramma voor DDE-koppelingen.

4.8.11 Stappenplan contractmaand aanpassen
Voor de koppeling met IB maakt Vestics gebruik van een DDE-koppeling. Bij een dergelijke DDEkoppeling vraagt het ontvangende programma (Vestics) aan het zendende programma (TWS) om
de koersen van bepaalde fondsen door te sturen. Met andere woorden, Vestics moet doorgeven
welke koersen gewenst zijn. Het is dus niet zo dat TWS ongevraagd alle koersen stuurt.
Bij het opvragen van de koersen baseerd Vestics zich op de inhoud van de Zoektabel. Daarin
staan dus niet alleen de externe namen die gebruikt worden in de communicatie met TWS, maar
het is tevens een 'boodschappenlijstje' van welke koersen opgevraagd moeten worden bij TWS.
Bij de indices, valuta en aandelen is dat een kwestie van eenmalig de lijst aanmaken en dan is die
lijst eeuwig geldig (totdat u hem weer aanpast). Bij futures en opties is het echter zo dat
contractmaanden aflopen en de tabel dus elke maand of elk kwartaal aangepast moet worden om
de oude contractmaanden aan te passen naar de nieuwere contract maand.
Dat gaat als volgt...
· kies vesticsknop >> Beheer >> Zoektabelbeheer
· selecteer de zoektabel van DDE_IB
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

localiseer de regel van de verlopen future en selecteer die door op de naam te klikken
verander de maand zowel links (onder future) als rechts (onder externe naam)
druk op Toepassen
herhaal dat eventueel voor meerdere futures
druk op Opslaan en sluit het Zoektabelbeheer met het kruisje
ga nu naar het Status tabllad
localiseer het statusvenstertje van het inleesprogramma DDE IB
druk op het sluitkruisje
er komt nu de vraag hoe u het programma wilt stoppen
standaard staat Herstarten al geselecteerd, en door op Ja te klikken wordt het programma
geherstart.

4.8.12 FAQ en probleemoplossingen
Ik heb de zoektabel aangepast maar het heeft geen effect
De zoektabel wordt eenmalig geladen bij het starten van het inleesprogramma. Wijzigingen
achteraf worden niet gezien door het inleesprogramma en hebben dus geen effect. De oplossing
is om het inleesprogramma even te herstarten.
Ik kan een nieuwe optie of future niet vinden in de fondsverkenner
De fondsverkenner weet niet welke opties of futures series bestaan. Dus of een Philips Call 1000
bestaat kan de fondsverkenner alleen maar afleiden uit de beschikbare koersdata. Als er
koersdata is voor een bepaalde optieserie of futuremaand, dan wordt deze getoond.
Als u net vandaag pas een serie heeft toegevoegd aan de zoektabel, dan kan de fondsverkenner
daar nog geen koersen van vinden en dus wordt die nieuwe serie niet getoond. Pas nadat de
beurs de volgende werkdag geopend zal een dagverwerking de koersen van deze nieuwe series
uit het huidige tikbestand overzetten naar het historische koersbestand en pas dan zal de
fondsverkenner de nieuwe series tonen. Het alternatief is om in de fondsverkenner zelf de nieuwe
series te defeniëren.
De koersen van de AEX index komen niet binnen
· Kijk eerst of ze wel binnenkomen via TWS. Zo niet, dan heeft u waarschijnlijk geen
abonnement op de Euronext Amsterdam aangevinkt bij de producten op de Website van
Interactive Brokers.
· Controleer vervolgens of het inleesprogramma voor DDE IB gestart is en goed functioneert. De
tekst 'verbonden met datacentrum' moet zichtbaar zijn en het 'aantal verzonden tikken' moet
oplopen.
· Als de koersen goed binnenkomen bij TWS maar niet in Vestics, controleer dan of er een
koppeling is gemaakt via de zoektabel. Er moet dan een regel zijn in de rubriek Fondsnaam
AEX Index, met een kruisje in de kolom Aktief en met de juiste ticker in de kolom Externe
naam.
· Als de regel voor de AEX helemaal in orde is, controleer dan eerst even via Koerstikkenbeheer
of er echt geen tikken binnenkomen in het Huidige tikbestand.
· Als er echt geen koersen binnenkomen bij Vestics, en de koppeling in de zoektabel wel in orde
is, dan kan het zijn dat een van de andere koppelingen niet in orde is. Door alle andere
koppelingen even te deactiveren (kruisje weghalen) en het inleesprogramma opnieuw te
starten, kunt u kijken of de problemen met de AEX misschien veroorzaakt worden door een
fout in een andere regel.

4.9

Koersinleesprogramma Internet
Het Koersinleesprogramma voor Internet stelt u in staat om koersgegevens in te lezen van
pagina's van een willekeurige website op het Internet.
Het moeten dan wel gewone pagina's zijn, waarin de koersgegevens daadwerkelijk in tekst zijn
opgenomen. Websites die gebruik maken van gecompliceerde Java-scripts die de
koersinformatie binair ophalen van een server en dan weergeven, kunnen met dit programma niet
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ingelezen worden.
Vestico heeft zelf de definitie van een aantal websites meegeleverd, zodat u meteen al de
koersgegevens van die websites kunt inlezen. Welke websites dat zijn kunt u zien na activering
van het programma, waar u tevens kunt aangeven welke gegevens u wenst in te lezen.
Daarnaast wordt in deze handleiding ook uitgelegd hoe u zelf nieuwe websites kunt toevoegen
aan het lijstje. Dit vereist een beetje handigheid met configuratiebestanden, maar in vergelijking
met andere programma's (zoals o.a. StockBrowser), is het configureren van websites relatief
eenvoudig.
Het koersinleesprogramma voor internet is geschikt om intraday koersen in te lezen, waarbij bijv.
van 9 tot 18 uur elke minuut een of meerdere pagina's worden opgevraagd. De tijdstippen en
intervals kunnen daarbij aangepast worden aan de eigen behoefte. Het spreekt vanzelf dat voor
een dergelijke toepassing een vaste internet verbinding (ADSL of Kabel) vereist is omdat anders
de telefoonkosten te hoog worden.
Het koersinleesprogramma voor internet kan echter ook gebruikt worden om eenmaal per dag de
(slot-) koersen op te halen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het feit dat sommige
websites niet alleen de laatst bekende koers weergeven, maar ook de openingskoers, de hoogste
en laagste koers, en het volume. Door deze gegevens aan het einde van de dag op te vragen
heeft u automatisch de gegevens van de hele dag. Voor een dergelijk gebruik is een vaste
internet verbinding niet noodzakelijk aangezien het ophalen dan slechts eenmalig gebeurd en
meestal minder dan 1 minuut vergt.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op het koersinleesprogramma voor Internet en hoe u
als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het
venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over het koersinleesprogramma voor Internet in logische volgorde
doorbladeren.
In het help-boek Inleiding Koersinleesprogramma's vindt u een algemene inleiding over de rol van
koersinleesprogramma's in Vestics. Deze informatie is ook belangrijk bij het inlezen van koersen van Internet.

4.9.1

Stappenplan inlezen koersen van Internet
In dit hoofdstuk wordt in detail beschreven hoe het inleesprogramma voor Internet werkt. Om te
voorkomen dat u het hele hoofdstuk moet doorlezen, geven we op deze pagina een beknopte
samenvatting van de belangrijkste informatie.
Als u onderstaand stappenplan opvolgt, kunt u binnen 1 minuut het inlezen van
koersinformatie van Internet actieveren.
Om koersen in te lezen van Internet gaat u als volgt te werk...
Stap-1: Activeren koersinleesprogramma Internet
· kies Vesticsknop >> Data >> Inleesprogramma's
· plaats een vinkje bij het inleesprogramma Internet Intradag
· druk op OK
Stap-2: Bepaal welke koersen u wilt inlezen
· ga naar het tabblad Status
· localiseer het statusvenstertje van het Koersinleesprogramma Internet (Intradag)
· druk op de knop Details
· selecteer het tabje Web
· plaats een vinkje bij de gewenste koersdata (zie opmerkingen)
· druk opnieuw op de knop Details om het schermpje weer klein te maken
Nu worden de aangevinkte koersgegevens ingelezen
Opmerking 1: via het Koersinleesprogramma Internet kunnen pagina's ingelezen worden van
Internet door de betreffende pagina aan te vinken. Per pagina staat een korte omschrijving van de
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koersgegevens dioe op de betreffende pagina te vinden zijn, met daarachter de naam van de
website waar de betreffende pagina opgehaald wordt. Achter de naam van de website (bijv.
Yahoo) staat een getal dat aangeeft met hoeveel minuten de koersen vertraagd zijn. Dus
(Boursorama15) betekent dat de koersen ingelezen worden van de website
www.boursorama.com en dat alle koersen 15 minuten vertraagd zijn.
Opmerking 2: laat u niet verwarren door de omschrijving. Als er bijv. staat Parijs CAC 40, dan
worden op die pagina de koersen weergegeven van de 40 fondsen die in de CAC 40 index van de
beurs van Parijs zitten. Als u geïnteresseerd bent in de CAC40 INDEX zelf, dan is dat dus NIET
de gewenste pagina. Alle indices zijn in te lezen via de pagina met de omschrijving Indices
Internationaal.
Standaard worden de volgende pagina's beschikbaar gesteld via het inleesprogramma Internet...
Van de website Boursorama (zonder vertraging)...
· Indices internationaal
Deze pagina bevat naast de DAX, FTSE, DJ en S&P500 index ook de AEX index.
Van de website Boursorama (15 minuten vertraagd)
· DJ EuroStoxx 50
· Amsterdam AEX 25
· Frankfurt DAX 30
· Frankfurt NEMAX 50
· Madrid IBEX 35
· Brussel BEL 20
· USA NASDAQ 100
· Milaan MIB 30
· Londen FTSE 100
· Amsterdam (300 fondsen)
· Brussel (300 fondsen)
· Parijs CAC40
· EuroStoxx Indices
Al deze pagina's bevatten uitsuitend de koersen van de aandelen van de betreffende index en
niet van de koers van de genoemde index zelf!
Van de website Boursorama (20 minuten vertraagd)
· USA DowJones Industrial
· USA S&P 100
· USA S&P 500
Al deze pagina's bevatten uitsuitend de koersen van de aandelen van de betreffende index en
niet van de koers van de genoemde index zelf!
Van de website Boursorama (30 minuten vertraagd)
· Zuerich SMI
Deze pagina bevat uitsuitend de koersen van de aandelen van de betreffende index en niet van
de koers van de genoemde index zelf!
Van de website Yahoo (meestal 15 minuten vertraagd)
· Eurex EuroStoxx 50
· Amsterdam AEX 25
· Frankfurt DAX 30
· Frankfurt NEMAX 30
· Madrid IBEX 35
· Brussel BEL 20
· Milaan MIB 30
· Amsterdam AMX
· Parijs CAC40
Al deze pagina's bevatten naast de koersen van de aandelen van de betreffende index ook de
koers van de genoemde index zelf!
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Relatie tot StockBrowser
Met de komst van een eigen inleesprogramma voor websites is het niet meer noodzakelijk om
gebruik te maken van het programma StockBrowser.
Gezien de vele problemen in het verleden bij de koppeling tussen Vestics en StockBrowser
adviseren wij u om te overwegen om gebruik te maken van deze nieuwe functionaliteit van
Vestics en geen gebruik meer te maken van deze koppelingsmogelijkheid.
Indien er functies in StockBrowser zijn, die niet beschikbaar zijn in Vestics, en waardoor u toch
liever gebruik blijft maken van het programma StockBrowser, dan verzoeken wij u ons in ieder
geval op de hoogte te stellen van de functionaliteit die u mist. Misschien dat wij deze alsnog via
Vestics kunnen leveren.

4.9.3

Activeren koersinleesprogramma
Om het programma voor het inlezen van koersen van Internet te activeren, hoeft u slechts een
vinkje te zetten bij de betreffende regel op het instellingenscherm voor koersinleesprogramma's:

U vindt dit scherm via de menukeuze Vestics >> Beheer >> Instellingen >> Inleesprogramma's
e.d.
U vindt hier twee regels die beide het inleesprogramma voor internet activeren
· via Internet (Slotkoersen) kunt u 's avonds na het sluiten van de beurs de betreffende
websites eenmalig bezoeken en alle koersen, inclusief eventuele Open, Hoog en Laag
koersen, importeren in Vestics.
· via Internet (Intradag-koersen) start u het programma op een manier dat er de hele dag door
koersen worden opgehaald. In deze vorm wordt steeds alleen de laatst beschikbare koers
opgehaald en als een koerstik verwerkt in Vestics
· door beide aan te vinken heeft u zowel de intradag koersen, als de 'officiele' slotkoersen met
Open, Hoog en Laag.
Nadat u een vinkje geplaatst heeft op een van de regels van het inleesprogramma voor Internet
drukt u op de knop OK en het programma zal meteen gestart worden.
Als het programma actief is, dan is er een klein statusvenster voor dit programma zichtbaar op
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het Status tabblad van Vestics. Via dit statusvenster kunt u niet alleen zien of het programma
goed werkt, maar u kunt hier ook aangeven welke websites u wenst in te lezen.
Als het programma eenmaal geactiveerd is in Vestics dan zal het programma automatisch gestart
worden wanneer Vestics start, en ook weer automatisch gestopt worden wanneer Vestics
afgesloten wordt. U hoeft er dus verder niet meer naar om te kijken.

4.9.4

Deactiveren koersinleesprogramma
Uiteraard wordt het koersinleesprogramma automatisch gestopt wanneer Vestics afgesloten
wordt. Op dezelfde manier wordt het programma ook weer automatisch gestart als Vestics gestart
wordt. Eenmaal geactiveerd zal het programma dus deel gaan uitmaken van de vestics omgeving
en altijd actief zijn als Vestics actief is.
Mocht u om de een of andere reden het programma niet langer meer willen gebruiken, dan kunt u
het programma op twee manieren deactiveren...
1. Via Vesticsknop >> Beheer >> Instellingen >> Inleesprogramma's komt u op het
instellingen scherm waar u eerder een vinkje geplaatst heeft om het programma te activeren.
Door dit vinkje weer weg te halen en vervolgens op de knop OK te drukken, zal het programma
meteen gestopt worden en niet langer actief zijn. Alle instellingen van het programma blijven wel
bewaart, zodat u het programma later op eenvoudige wijze weer kunt activeren.
2. Door het tabblad Status van Vestics te selecteren, en vervolgens op het sluitkruisje te drukken
van het statusvenster van het koersinleesprogramma voor internet, krijgt u de volgende 3
mogelijkheden...
1. Programma herstarten
2. Programma tijdelijk stoppen, opnieuw starten als Vestics start
3. Programma permanent stoppen, niet meer starten als Vestics start
Standaard is mogelijkheid 1 (herstarten) al geselecteerd.
Door voor mogelijkheid 3 te kiezen en op OK te drukken wordt het inleesprogramma
gedeactiveerd.

4.9.5

Verschillende gebruiksmogelijkheden
Het inleesprogramma voor Internet kan op verschillende manieren gebruikt worden...
De hele dag inlezen
Als u een vaste Internetverbinding heeft (ADSL of Kabel) dan ligt het voor de hand om de actuele
koersen de hele dag in te lezen. In de configuratiebestanden van de diverse websites
(Internet_xxxx.ini) staat in de rubriek [SCHEDULE] aangegeven welk schema daarbij gehanteerd
moet worden.
De eerste 3 termen van elke regel bevatten namelijk de begintijd, eindtijd en de interval (in
seconden) wanneer de pagina opgeroepen moet worden. Zo betekent de instelling 900,1730,120
dat de betreffende pagina van 9:00 uur tot 17:30 uur om de 2 minuten (120 seconden) opgehaald
moet worden.
Af en toe ophalen (snapshots)
Als u geen vaste Internetverbinding heeft, en dus de verbinding niet de hele dag open kunt laten
staan, dan zal het inleesprogramma voor Internet geen pagina's (kunnen) ophalen als er geen
verbinding is. Zodra u echter de verbinding opbouwt met het Internet, bijv. om iets op te zoeken
op Internet, of om om uw e-mail op te halen, dan zal het inleesprogramma voor Internet van deze
gelegenheid gebruik maken om tevens de koersen op te halen.
U kunt dus ook bewust een Internetverbinding opstarten (door Internet Explorer te starten) als u
helemaal niets op Internet wilt doen, maar graag de laatste stand van de koersen wilt weten.
Nadat alle koersen zijn bijgewerkt sluit u dan de verbinding weer af zodat uw telefoonkosten
beperkt blijven.
Alleen maar slotkoersen ophalen
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Via de instellingen van de inleesprogramma's kunt u ook kiezen voor een andere variant van het
inleesprogramma voor Internet. Deze variant haalt geen koersen op als de beurs open is, maar
haalt de koersen alleen op als de beurs gesloten is, en haalt op die manier dus de slotkoersen op.
Om te bepalen wanneer de beurs geopend is, kijkt ook deze variant naar de regels in het inibestand waarin het schema ([SCHEDULE]) is opgenomen. Staat daar dus 900,1730,120 dan
zullen er tussen 9 uur en 17:30 GEEN koersen opgehaald worden, maar alleen als de beurs
gesloten is (dus van 17:30 tot 9:00 uur de volgende ochtend).
Het is mogelijk om de inleestijd van de slotkoersen verder te beperken door een begin en eindtijd
op te geven voor het ophalen van de slotkoersen. Als het schema ingesteld is op 900,17302200,120 dan zal het ophalen van de slotkoersen alleen gebeuren tussen 17:30 en 22:00 uur.
Normaliter, als Vestics de hele dag draait, dan zullen de slotkoersen (bij bovenstaand schema)
direct om 17:30 opgehaald worden. Als Vestics echter niet draait om 17:30, dan worden de
koersen opgehaald wanneer Vestics gestart wordt. Als er echter ook een eindtijd is opgegeven,
dan moet Vestics wel vóór die eindtijd een keer gestart worden, want daarna worden de koersen
niet meer opgehaald.

4.9.6

Het Statusvenster
Het Statusvenster voor het inleesprogramma voor internet staat op het Status tabblad van de
Vestics Taakbalk.
Initieel ziet het Statusvenster er als volgt uit...

Door op de knop Details >> te drukken wordt het Venster uitgeklapt en worden de
detailgegevens zichtbaar...
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Door op de knop << Details te drukken worden het Venster weer ingeklapt en verdwijnen de
detailgegevens.
We zullen nu de inhoud van het statusscherm de revue laten passeren.
4.9.6.1

Algemene status
Zowel in de kleine vorm als met opengeklapte detail-informatie, zijn de volgende gegevens
zichtbaar op het statusvenster...
Zolang er geen verbinding is met het DataCentrum zal dan ook niet begonnen worden met het
inlezen van koersen aangezien deze toch niet verwerkt kunnen worden. U ziet dan afwisselend de
tekst Geen verbinding met Data Centrum en de tekst Maak contact met Data centrum.

Indien deze situatie langer dan 10 of 20 seconden duurt, dan betekent dit dat het DataCentrum
niet gestart is. U moet dan eerst het Data Centrum starten.
Als het goed is lukt het echter al vrij snel om het contact met het DataCentrum tot stand te
brengen.

De tekst Verbonden met Data Centrum geeft aan dat het koersinleesprogramma contact heeft
gemaakt met het Vestics datacentrum, zodat eventuele binnenkomende koersgegevens ook
daadwerkelijk doorgegeven kunnen worden.
Als er tikken doorgegeven worden, dan ziet u de teller van het aantal gezonden tikken oplopen.

4.9.6.2

Details tabje Status
Het tabje Status van de detailgegevens van het statusvenster is een generiek schermpje dat
gelijk is voor alle inleesprogramma's.
Dit tabje ziet er als volgt uit...
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Aantal fouten geeft aan hoe vaak het mislukt is om gegevens door te sturen naar het
DataCentrum. Dit betreft dus niet eventuele leesfouten op internet of bij het decoderen van de
pagina's, maar uitsluitend transmissie fouten van tikken die doorgezonden worden naar het
DataCentrum.
DataCentrum Computer is het IP-adres of de naam van de computer waarop het DataCentrum
draait. Normaliter is dat de lokale computer waarop ook het koersinleesprogramma draait en dat
wordt dan aangegeven met het symbolische adres 127.0.0.1 (deze computer) of met de
symbolische naam 'local host'.
DataCentrum Poort is de poort waarop het Data Centrum luistert. Normaliter is dat poort 200.
Zowel de host als de poort kunnen desgewenst aangepast worden via het vestics.ini
configuratiebestand. Zie de beschrijving van de mogelijkheid om een koersinleesprogramma op
een andere computer te draaien dan Vestics zelf.

4.9.6.3

Details tabje HTML
Via het tabje HTML kunt u aanvinken welke websites ingelezen worden...

De lijst van beschikbare websites wordt opgebouwd aan de hand van de configuratie-bestanden
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die beschikbaar zijn. Deze configuratiebestanden staan in de map \vestics\tables\ini en hun naam
begint meestal (is instelbaar) met het woord Internet. Voor verdere details over de
configuratiebestanden verwijzen we naar het hoofdstuk over het configureren van eigen websites.
Indien u gebruik maakt van de voorgedefinieerde websites, kunt u volstaan met het plaatsen van
een vinkje bij de namen van de websites die u daadwerkelijk wenst in te lezen. Het spreekt
vanzelf dat het alleen zin heeft om vinkjes te plaatsen bij websites als u ook daadwerkelijk
geïnteresseerd bent in de data van die websites. Anders creeerd u alleen maar onnodige
belasting op uw eigen computer en op de website.
Indien u de lijst van beschikbare websites wenst uit te breiden dan kan dat op 2 manieren...
1) indien anderen de configuratiebestanden voor deze websites aan u ter beschikking stellen, dan
hoeft u deze configuratiebestanden alleen maar op te slaan in de map \vestics\tables\ini. De
bijbehorende zoektabellen gaan in de map \vestics\tables\match.
2) indien er nog geen bestaand configuratiebestand voor deze website bestaat, dan zult u dat zelf
moeten doen. Hoe dat precies gaat leest u in het hoofdstuk over het zelf definiëren van websites.

4.9.6.4

Details tabje Ticks
Op het Details tabje Ticks kunt u zien welke koerstikken daadwerkelijk gegenereerd worden.
Indien er uit de internetpagina (zie Details tabje Screen) geen tikken worden gegenereerd voor
een fonds, dan kan dat de volgende oorzaken hebben...
1.
2.

3.

4.9.6.5

De regel in de internetpagina kon niet gedecodeerd worden, bijv. omdat de regelindeling niet
overeenkomt met de decoderingsinformatie in het configuratiebestand. Een mogelijke
oorzaak is dat men de website heeft aangepast.
De naam van het fonds in de internetpagina komt niet overeen met één van de externe
namen in de zoektabel die aan deze internetpagina is gekoppeld. De naam van de gebruikte
zoektabel is gespecificeerd in het internet configuratiebestand voor deze website. Een
mogelijke oorzaak is dat men op de website de naam van het fonds heeft aangepast zodat
deze nu niet meer overeenkomt met de externe naam in de zoektabel.
De verwijzing in de zoektabel is niet actief.

Details tabje Screen
Op het details tabje Screen kunt u zien hoe de internet pagina er uitziet nadat deze gedecodeerd
is.

Bij het decoderen van een internetpagina wordt gebruik gemaakt van de decoderingsinstellingen
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in het configuratiebestand van de website. Het eindresultaat van het decoderen dient een
overzicht te zijn waarin per fonds alle koersgegevens op één regel staan, gescheiden door puntkomma's.

4.9.7

Zelf websites configureren
Het koersinleesprogramma voor websites is dusdanig opgezet dat op relatief eenvoudige wijze
nieuwe websites kunnen worden toegevoegd.
Voor het zelf definiëren van nieuwe websites is wel enige handigheid met het aanpassen van
configuratiebestanden vereist, dus dit is zeker niet voor iedereen weggelegd. Als kennisniveau
om zelf websites te kunnen configureren moet u denken aan het redelijk om kunnen gaan met
programma's zoals Excel. Het maken van een werkblad in Excel vereist namelijk soortgelijke
vaardigheden en inzicht in 'de filosofie en het denken van de computer'.
Bij het aanmaken van de configuratiebestanden wordt voornamelijk gebruik gemaakt van het
programma Kladblok, op engelstalige Windowsversies NotePad genoemd.
In de nu volgende hoofdstukken wordt volgens een strak stappenplan het definiëren van een
website doorgesproken.

4.9.7.1

Overwegingen vooraf
Op het Internet zijn honderden, zoniet duizenden, websites waar koersinformatie te vinden is.
Betekent dit dat we bij Vestico nog niet klaar zijn zolang wij niet voor elk van die vele websites
een definitiebestand beschikbaar hebben? Niets is minder waar! Het gaat immers niet om het
inlezen van websites maar om het inlezen van koersdata. Wat is het nut van de mogelijkheid om
van 100 verschillende websites de koers van de AEX-index in te kunnen lezen?
Daarom concentreren we ons liever op een beperkt aantal websites met een ruime sortering aan
koersgegevens. Daarbij kiezen we liefst grote websites, die publiekelijk toegankelijk zijn, en waar
het verkeer van enkele honderden of zelfs duizenden Vestics gebruikers die intradagkoersen
ophalen geen merkbare extra belasting vormen. Op die manier brengen we de betreffende
websites niet in de problemen en mogen we hopen op een langdurige 'relatie'.

4.9.7.2

Gebruikte configuratiebestanden
In deze verhandeling over het zelf definiëren van websites wordt gebruik gemaakt van 2
configuratie (ini) bestanden.
Enerzijds is er het bestand Tick_Internet.ini dat alle instellingen bevat voor het
koersinleesprogramma voor internet. In de volgende hoofdstukken zullen we naar dit bestand
refereren onder de naam Configuratiebestand.
Anderzijds is er per website een zgn. Definitiebestand waarin precies wordt aangegeven hoe de
pagina's van de betreffende website gevonden en gedecodeerd kunnen worden. Technisch
gesproken zijn dit ook configuratiebestanden met de extensie .ini, maar om verwarring te
voorkomen zullen we in de volgende hoofdstukken spreken over het definitiebestand.

4.9.7.3

Voorbeeld pagina
We zullen bij de bespreking van het stappenplan gebruik maken van een pagina die ooit via het
Vestico forum werd getipt omdat op die pagina de EuroStoxx 50 index (en enkele anderen)
realtime worden weergegeven.
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Door te klikken op bovenstaande URL kwam onderstaande pagina te voorschijn...
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Stap-1: Website checken
Voordat u alle moeite gaat doen om een nieuwe website te gaan definiëren, is het zeker zinvol om
een aantal checks te doen...
· Misschien is de koersinformatie die u wilt downloaden al beschikbaar op een van de websites
waarvoor de definities standaard meegeleverd worden met Vestics. U kunt dan volstaan met
het plaatsen van een vinkje en eventueel een aanpassing maken in de zoektabel.
· Het kan ook zijn dat wij standaard de gewenste koersgegevens niet inlezen in Vestics, maar
dat deze koersgegevens wel beschikbaar zijn op één van de websites waarvoor wij de definities
meeleveren. Zo levert een van de gedefinieerde websites ook de koersen van Canadese
fondsen, maar wij hebben die pagina niet opgenomen in de lijst omdat er nu eenmaal weinig
mensen zijn die handelen op Canadese fondsen. Omdat echter alle pagina's van de
betreffende website dezelfde opzet hebben, kunt u volstaan met het toevoegen van één extra
URL in het bestaande definitiebestand om ook de Canadese koersen van die website te
kunnen inlezen. Overleg eventueel met de helpdesk over hoe dat werkt.
· Controleer even of de website ook daadwerkelijk de koersdata heeft die u denkt (of waarvan u
gehoord heeft) dat deze er is. Ga bijvoorbeeld naar de website en druk elke minuut op refresh
om te zien of de koersen ook daadwerkelijk met enige regelmaat worden bijgewerkt.
Vaak blijkt de tip dat op website X de koers van fonds Y realtime wordt weergegeven niet te
kloppen. Dan staat er bijvoorbeeld de koers van een kwartier geleden en staat er de tijd van nu
bij. Met kleine lettertjes staat er dan onder aan de pagina dat alle koersen een kwartier vertraagd
zijn.
In ons voorbeeld is dus de tip dat de EuroStoxx 50 index op de website www.n-tv.de realtime zou
worden weergegeven. Controle op de website bevestigt inderdaad die informatie en we gaan dus
proberen die koersgegevens in Vestics in te lezen.

4.9.7.5

Stap-2: HTML-code checken
Niet elke internet pagina bevat ook daadwerkelijk de informatie die op de pagina getoond wordt.
Sommige websites maken gebruik van Java-scripts die de koersinformatie ophalen en als
internet pagina weergeven. Die koersinformatie is dus niet in de pagina zelf aanwezig en kan dus
ook niet uit de tekst van de pagina gefilterd worden.

© 2001 Vestico BV

569

Vestics

Om te controleren of een pagina daadwerkelijk de gewenste koersinformatie bevat, doen we een
simpele controle. Dat gaat als volgt...
1.
2.
3.

4.
5.

Roep de pagina op in de Internet Explorer
Noteer de koers die momenteel op het scherm staat. In ons geval (zie voorbeeldpagina) is de
koers van de EuroStoxx 50 index gelijk aan 1992.45, en dus moet die tekst ergens in de
bronkode van de pagina zichtbaar zijn.
Druk op de menukeuze Beeld >> Bron om de bronkode van de pagina zichtbaar te maken. In
eerste instantie zal Explorer proberen om Kladblok hiervoor te gebruiken, maar als de pagina
groter is dan kan het ook zijn dat WordPad gebruikt wordt om de bronkode van de pagina
zichtbaar te maken.

Druk op de menukeuze Zoeken (in Kladblok) of Bewerken >> Zoeken (in WordPad) en type
als zoekgegeven de gezochte waarde 1992.45 (in ons voorbeeld) in. Let op: vermijd functies
zoals 'Heel woord' want dat gaat mis met een punt of komma in het zoekgegeven.
Als nu een foutboodschap komt dat de gevraagde tekst niet gevonden is, dan staat de koers
niet in de pagina en kan hij er door Vestics ook niet uitgehaald worden. Deze website is dan
niet in te lezen met het koersinleesprogramma voor internet.

Als de gevraagde tekst wel in de pagina staat (zoals in dit geval), dan kan de pagina ingelezen
worden en gaan we dus verder met het stappenplan.
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Stap-3: Configuratiebestand leegmaken
Het configuratiebestand van het koersinleesprogramma voor Internet bevat een lijst van websites
die zijn aangevinkt en dus momenteel ingelezen worden. Nu we een nieuwe website gaan
configureren kunnen we even niet hebben dat andere websites ook ingelezen worden.
Als u het inlezen van de bestaande websites niet wenst te onderbreken, dan kunt u het
configureren van een nieuwe website beter uitstellen tot 's avonds of in het weekend.
We
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

gaan dus als volgt te werk...
Selecteer het Status tabblad in de Vestics taakbalk
Localiseer het statusvenster van het inleesprogramma voor Internet
Druk op de knop Details
Selecteer het detailtabje met de tekst HTML
Verwijder de vinkjes bij alle websites, zodat er geen websites meer ingelezen worden
Druk op het sluitkruisje van het Statusvenster
Selecteer de menukeuze Herstarten om te forceren dat het configuratiebestand wordt
weggeschreven

De resterende aanpassing in het configuratiebestand moeten we buiten Vestics om maken...
1. Start de Windows Verkenner of open Deze Computer
2. Ga naar de map \vestics\tables\ini
3. Dubbelklik op het configuratiebestand Tick_Internet.ini of Tick_Internet
4. Het bestand zal nu geopend worden in KladBlok.
De inhoud van het configuratiebestand ziet er als volgt uit...

De aanpassing die we maken is dat we de waarde DUMPPAGE=0 veranderen in DUMPPAGE=1,
zoals hierboven is aangegeven. Daardoor zal namelijk elke opgehaalde pagina weggeschreven
worden naar een bestand met de naam dumpfile.txt in de map \vestics\files, zodat we de
inhoud van de pagina kunnen bestuderen mocht dat nodig zijn.

4.9.7.7

Stap-4: Nieuwe website definiëren
We beginnen de definitie van een nieuwe website door klakkeloos de definitie van een bestaande
website te kopieëren en aan te passen voor de nieuwe website.
In ons voorbeeld hebben we het definitiebestand van de AEX-website voor dat doel gebruikt. Dat
bestand heet Tick_AEX.ini en zag er in eerste instantie als volgt uit...
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Na wat kleine aanpassingen en de menukeuze Bestand >> Opslaan als hebben we een nieuw
bestand met de naam Internet_NTV.ini gecreëerd, dat er als volgt uitziet...

We bespreken de aanpassingen die we gemaakt hebben even één voor één...
Achter het woord [SCHEDULE] staat één regel met daarin alle gegevens van de in te lezen
pagina. Later, als we helemaal klaar zijn met deze pagina, zouden we met volgnummer 2,3, enz.
meer pagina's van dezelfde website kunnen toevoegen.
De eerste 3 rubrieken (hier 800,2000,60) in de regel bevatten de begintijd, eindtijd en interval
voor het inlezen van de pagina. De begin en eindtijd worden opgegeven in de 24-uurs notatie,
zonder dubbellepunt tussen de uren en de minuten. Dus 5 uur 's middags, zijnde 17:00 uur, wordt
weergegeven als 1700. De interval wordt uitgedrukt in seconden.
De 4de rubriek bevat het internetadres (de URL) van de in te lezen pagina.
De 5de rubriek (hier leeg) wordt gebruikt in speciale gevallen om een zogenaamd cookie mee te
sturen bij het ophalen van de pagina.
De 6de rubriek (hier NTV) is de naam van het definitiebestand, zonder het woord Internet_
ervoor. Deze naam wordt tussen haakjes weergegeven achter de omschrijving op het
detailtabje HTML.
De 7de rubriek is een verplichte omschrijving die weergegeven wordt op het detailtabje HTML
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waar u vinkjes kunt plaatsen om deze pagina te activeren
Vervolgens passen we de diverse instellingen onder [DECODE] aan die gebruikt worden bij het
decoderen van de pagina.
Achter MATCHTABLE= vullen we de naam in van de te gebruiken zoektabel. Meestal moeten we
per website een nieuwe zoektabel aanmaken, en dan gebruiken we de dezelfde naam als voor
het definitiebestand. Als we een bestaande zoektabel kunnen gebruiken, dan vullen we hier de
naam van de bestaande zoektabel in.
Door middel van de instelling ADDSYMBOLS=1 forceren we dat alle fondsen die nog niet
voorkomen in de zoektabel, automatisch worden toegevoegd. Later kunnen we de zoektabel dan
verder afmaken door deze fondsen te koppelen met de juiste Vestics fondsen.
De instelling NORMALISE=1 wordt verderop besproken.
De rubriek TIMEOFFSET= wordt gebruikt om tijden aan te passen indien deze betrekking hebben
op een andere tijdzone. Dus als we een Amerikaanse website inlezen, dan vullen we in
TIMEOFFSET=6 omdat alle tijden met 6 uur verhoogd moeten worden.
De rubriek TIMEDELAY= wordt gebruikt om aan te geven dat de koersen vertraagd zijn ten
opzichte van de tijd die op de website staat. Let op:
· Als een website realtime koersen weergeeft, dan moet TIMEDELAY=0 gebruikt worden.
· Als een website vertraagde koersen weergeeft, maar de tijd die bij de koersen staat klopt (dus
als de koers van 13:00 ook weergegeven wordt met als tijdstip 13:00), dan moet ook
TIMEDELAY=0 gebruikt worden.
· Als de website vertraagde koersen weergeeft maar een tijdstip van 13:15 weergeeft, terwijl de
koers van 13:00 uur is, dan moet TIMEDELAY=900 opgegeven worden, waarbij 900 het aantal
seconden (15x60) is dat afgetrokken moet worden van de tijd.
· Als de website geen tijd weergeeft dan zal het koersinleesprogramma gebruik maken van de
PC-klok. Als de pagina elke 60 seconden wordt opgehaald, dan zal de koers tussen de 0 en 60
seconden oud zijn voordat deze door het inleesprogramma wordt opgehaald. We zouden
daarvoor kunnen compenseren door aan te geven TIMEDELAY=30 (de gemiddelde vertraging).
Achter START= vullen we het laatste leesbare woord in dat staat vóór de regel van het eerste
fonds in de koerstabel. Als u niet weet welk woord dat is, bijv. omdat de pagina uit allerlei losse
stukken bestaat (frames), dan mag u deze rubriek voorlopig ook nog even leeg laten. In ons geval
is het vrij duidelijk (zie voorbeeldpagina) dat het middelste deel van de pagina een apart stuk is en
dat het woord 'Zeit' boven de laatste kolom het woord is dat vooraf gaat aan de eerste fondsnaam
(DAX) in kolom 1. Maar nogmaals, bij twijfel laat u deze rubriek leeg of gebruikt u een willekeurig
woord waarvan u zeker weet dat het vóór de eerste fondsnaam staat.
Achter END= wordt op dezelfde manier aangegeven wat het eerste woord is dat niet meer bij het
koersoverzicht hoort. In ons geval is dat de tekst Top/Flop-Listen. Als u niet weet welk woord dat
is, bijv. omdat de pagina uit allerlei losse stukken bestaat (frames), dan mag u deze rubriek
voorlopig ook nog even leeg laten.
De rubriek NEWLINE= wordt gebruikt om de koersgegevens op te splitsen in separate regels. In
99% van de gevallen is dat aan te geven met behulp van de aanduiding </TR> die in de HTMLcodering van vrijwel alle pagina's gebruikt wordt.
De rubrieken DATEPOS=, DATEFORMAT= en LINEFORMAT= laten we leeg omdat we op dit
moment nog geen idee hebben hoe deze moeten worden ingevuld. De exacte syntax bespreken
we later.
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Stap-5: Nieuwe website inlezen
Nadat de voorlopige versie van het definitiebestand aangemaakt is, gaan we op basis van die
informatie de pagina inlezen van de website.
In het definitiebestand staat in de rubriek [SCHEDULE] aangegeven van hoe laat tot hoe laat de
betreffende pagina ingelezen moet worden. Indien u 's avonds of in het weekend bezig bent om
een nieuwe website te definiëren, dan moet u eventueel het [SCHEDULE] aanpassen om te
zorgen dat de pagina ook buiten beurstijd opgehaald wordt.
Als volgende stap gaan we de nieuw gedefinieerde website inlezen. Doordat we in het bestand
Tick_Internet.ini de instelling DUMPPAGE=1 hebben geplaatst zal deze pagina weggeschreven
worden in een zgn. dumpbestand, waar we de inhoud kunnen bestuderen.
We gaan daarom als volgt te werk...
(Her)starten van het koersinleesprogramma
Om de nieuwe definitie actief te maken moet het koersinleesprogramma opnieuw gestart worden.
Als het koersinleesprogramma nog niet gestart is, dan starten we het programma nu via
Vesticsknop >> Beheer >> Instellingen >> Inleesprogramma's. We selecteren het tabje
Koersen en plaatsen een vinkje bij de juiste regel.
Als het koersinleesprogramma voor internet al actief is, dan drukken we op het sluitkruisje van het
statusvenster en kiezen voor de optie Hertstarten. Hierdoor wordt het programma opnieuw
gestart en wordt het nieuwe definitiebestand herkend.
Inlezen website starten
Na het (her)starten van het koersinleesprogramma voor Internet staat er bij geen enkele website
een vinkje. Met andere woorden, het koersinleesprogramma doet helemaal niets. Op het
detailtabje HTML plaatsen we nu een vinkje bij de nieuw gedefinieerde website.
Controleren of website ingelezen wordt
Als de nieuwe website ingelezen wordt, dan moet er informatie verschijnen op het
detailtabje Screen.
Inlezen stoppen
Zodra het detailtabje Screen informatie laat zien, kunnen we het inlezen van de website weer
stoppen door het vinkje weg te halen op het detailtabje HTML.

4.9.7.8.1 Stap-5a: Probleemoplossing

Tijdens stap 5 kunnen er een aantal zaken misgaan...
Probleem 1: Website niet in lijst
Als op het detailtabje HTML de nieuwe website niet aanwezig is, dan is er iets mis gegaan met
het definitiebestand.
Controleer eerst of het definitiebestand met de juiste naam (Internet_XXXX.ini) in de map
\vestics\tables\ini staat.
Let op: als uw Windows Verkenner is ingesteld om bestandextensies niet te tonen, dan hebben
alle bestanden in de map \vestics\tables\ini geen zichtbare extensie, dus ook niet het nieuwe
bestand dat u bij stap-4 heeft aangemaakt.
Als het bestand wel aanwezig is, controleer dan de instelling DECODEPREFIX= in het bestand
Tick_Internet.exe.
Normaliter staat deze op DECODEPREFIX=Internet_, maar het kan zijn dat deze instelling bij u
anders is. In dat geval moet de bestandsnaam van het definitiebestand voor de website niet
beginnen met Internet_, maar met de bij DECODEPREFIX opgegeven waarde.
Als de instelling DECODEPREFIX wel klopt, dan kan het zijn dat het bestand Tick_Internet.ini
niet het actuele configuratiebestand is dat door het koersinleesprogramma wordt gebruikt.

© 2001 Vestico BV

Vestics Referenties Inleesprogramma's

574

Welk configuratiebestand dan wel gebruikt wordt kunt u opzoeken in het configuratiebestand
vestics.ini in de map \vestics\tables\ini. In het onderdeel [TICKDRIVERS] staat een regel met
daarin de naam van het programma (vcTickInternet.exe) gevolgt door het te gebruiken
configuratiebestand. Normaliter is dat Tick_Internet.ini, maar het zou kunnen zijn dat bij u een
andere naam is ingevuld. U moet dan de aanpassingen van stap-3 in het juiste bestand maken.
Probleem 2: Website wordt niet ingelezen
Een tweede mogelijk probleem is dat het scherm op het detailtabje Screen leeg blijft. Als er op
het detailtabje Screen geen informatie verschijnt (het scherm blijft leeg), dan wordt de gewenste
pagina waarschijnlijk niet ingelezen.
Check dan toch eerst even met Windows Verkenner of het bestand dumpfile.txt in de map
\vestics\files is aangemaakt. Let daarbij ook op de tijd dat het bestand is aangemaakt want het
zou een oud bestand kunnen zijn. Als het bestand is aangemaakt, dan gaan we verder met stap6. Doel van stap-5 was immers om dit bestand te verkrijgen en niet zozeer om iets op het
detailtabje Screen te zien.
Als het bestand ook ontbreekt, dan wordt de pagina duidelijk niet ingelezen, ondanks dat we een
vinkje hebben geplaatst bij de betreffende regel op het detailtabje HTML.
Controleer eerst of in het definitiebestand van de website in rubriek 6 onder [SCHEDULE]
dezelfde naam staat als de naam van het definitiebestand (zonder Internet_). Dus als uw
definitiebestand de naam Internet_XYZ.ini heeft, dan moet in rubriek 6 de waarde XYZ worden
vermeld.
Een andere mogelijke oorzaak waarom de website niet ingelezen wordt is als we nu buiten de
inleestijden van het [SCHEDULE] vallen. Dus als we hebben opgegeven dat de website
ingelezen moet worden tussen 850 en 1740, en het is nu 19:30 's avonds, dan zal de pagina
daardoor niet ingelezen worden. We moeten dan het schedule tijdelijk even aanpassen en stap-5
opnieuw doen.

4.9.7.8.2 Stap-5b: Pagina met meerdere subpagina's

Als een lijst van in te lezen fondsen heel erg lang is dan kan het zijn dat de pagina door de
koersleverancier in stukken gekapt is. Op de website moet men dan meestal kiezen voor een
bepaalde subpagina of met moet op Volgende drukken.
U zou dan de URL's van alle individuele subpagina's op kunnen nemen in het [SCHEDULE]. In de
omschrijving (laatste rubriek op de regel) vermeldt u dan bijv. Eigen fondsen-1, Eigen fondsen-2,
etc.
Er is echter ook een alternatief: vaak blijkt namelijk dat de URL's van de afzonderlijke subpagina's
sterk op elkaar lijken, bijv...
www.website.nl/koersen/amx/lijst.htm?formaat=breed
www.website.nl/koersen/amx/lijst.htm?start=30&formaat=breed
www.website.nl/koersen/amx/lijst.htm?start=60&formaat=breed
...
www.website.nl/koersen/amx/lijst.htm?start=150&formaat=breed

Zoals u ziet zijn de URL's in bovenstaand voorbeeld helemaal gelijk, behalve een start-waarde die
steeds oploopt. Alleen de eerste URL heeft geen startwaarde. De ervaring leert echter dat u daar
meestal wel start=0 mag opgeven. Door die pagina even op te roepen met de toevoeging start=0
kunt u dat testen. Als dat inderdaad werkt, dan zijn alle URL's echt helemaal gelijk met als
uitzondering het getal dat achter start= staat. In zo'n geval kunnen we volstaan met één URL
waarin opgegeven wordt dat het betreffende getal van 0 tot 150 moet variëren in stappen van 30.
Dat gaat als volgt...
www.website.nl/koersen/amx/lijst.htm?start={{0;150;30}}&formaat=breed

Zoals u ziet hebben we op de plaats van het getal een commando geplaatst dat er als volgt uit
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ziet...
{{startwaarde;eindwaarde;stapgrootte}}

Op die manier kunt u volstaan met één URL, en wordt het tabje details van het inleesprogramma
voor Internet dus ook maar één regel getoond die aan- of uitgevinkt moet worden.
Mocht de test met start=0 niet werken, dan moet u twee URL's gebruiken; één URL zonder de
aanduiding start= om de eerste subpagina op te vragen, en een tweede URL mét de aanduiding
start={{30;150;30}} om alle resterende subpagina's op te vragen. Dat is dan nog steeds beter
dan 6 afzonderlijke URL's die allemaal in de lijst van websites zouden komen.

4.9.7.9

Stap-6: Paginadump bestuderen
Als het goed is hebben we nu een dumpbestand waarin de tekst van de pagina is opgeslagen.
Dit bestand heet dumpfile.txt en bevindt zich in de map \vestics\files. Het bestand kan met
Kladblok of Wordpad geopend worden. Dat gaat overigens automatisch als u het bestand
opzoekt met Windows Verkenner en er vervolgens op dubbelklikt.
Let wel even op of het ook inderdaad een dump is van de gewenste pagina. Het zou jammer zijn
als we allerlei moeite doen om de gegevens in te lezen, alleen maar om later te ontdekken dat dit
een oud dumpbestand is en niet van de nieuwe website. Meestal staat in een van de eerste
regels de datum en tijd dat de pagina is opgehaald. In geval van twijfel zou u de aanmaakdatum
en -tijd van het bestand via Eigenschappen in de Windows Verkenner kunnen controleren. Deze
moet overeenkomen met het moment waarop u stap-5 heeft uitgevoerd.
Als er geen dumpbestand is, of het betreft een oud dumpbestand, lees dan eerst de
probleemoplossing in stap-5a.
Als het juiste dumpbestand geladen is in Kladblok of WordPad, dan zien we in eerste instantie
alleen maar een heleboel tekst waar geen logica achter lijkt te zitten. We zullen proberen de
logica achter dit bestand uit te leggen.
De HTML-code
Het eerste (grootste) stuk van het bestand is de HTML-codering van de pagina. deze is dus gelijk
aan de bronkode die we opgezocht hebben in Internet Explorer bij stap-2.
De paginatekst
Het tweede gedeelte van het dumpbestand begint met ***** Page data stripped of HTML ***** en
bevat de tekst zonder alle HTML-controle codes. Dit gedeelte is dus aanmerkelijk korter en bevat
alleen maar de leesbare tekst die we ook op de pagina zagen in Internet Explorer, maar nu
zonder de kleurtjes en andere opmaak.
De geselecteerde regels
Het derde deel van het dumpbestand volgt na de tekst ***** Extracted Price Data ***** en bevat
de koersregels zoals die op grond van de decoderinstellingen uit de pagina gehaald zijn.
Als de geselecteerde regels de koersdata bevatten die we uit de pagina hadden willen halen, dan
kunnen we over gaan tot het definiëren van de juiste LINEFORMAT= instelling.
Als er echter regels ontbreken, of er zitten een heleboel ongewenste regels om de data heen, dan
moeten we de instellingen START= en END= in het definitiebestand van de website aanpassen.
Daarbij kunnen we gebruik maken van de paginatekst in het tweede deel van het dumpbestand.
Door in dat gedeelte te kijken, kunt u beter zien welk woord of welke woorden vlak voor de eerste
regel en vlak na de laatste regel staan. Mocht het start-woord bijv. meerdere keren in de pagina
voorkomen, dan begint de selectie bij de eerste keer dat het woord voorkomt. Gebruik dan ook
het voorlaatste woord of eventueel meerdere woorden om uiteindelijk uit te komen op een unieke
start-instelling. Verifieer dan wel even in deel 1 van het dumpbestand (de HTML-code) of de
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gekozen woorden ook daadwerkelijk achter elkaar staan. Eventuele HTML-code die tussen de
woorden staat moet dan ook onderdeel uitmaken van de start-instelling.

4.9.7.10 Stap-7: Normaliseren of niet?
Als het derde gedeelte van het dumpbestand precies de juiste regels bevat, dan gaan we kijken
of alle regels dezelfde indeling hebben.
Door de instelling NORMALISE=1 in het definitiebestand voor de website, is de opbouw van de
regels sterk vereenvoudigd. Het eindresultaat is een regel waarin een aantal rubrieken staan die
door punt-komma's gescheiden zijn.
Het kan zijn dat door het vereenvoudigen van de regels, deze niet meer helemaal correct zijn. Het
kan dan zijn dat sommige regels uit minder rubrieken bestaan dan andere regels. Het gevolg is
dat we in de LINEFORMAT= instelling niet meer zondermeer kunnen aangeven uit welke
rubrieken de regels zijn opgebouwd, omdat sommige regels een andere opbouw hebben.
Door in stap-4 de instelling NORMALISE=1 te veranderen naar NORMALISE=0 kunnen we het
vereenvoudigen van de regels uitschakelen en als we dan stap-5 opnieuw doen, krijgen we
hopelijk wel regels met identieke indeling. Deze regels hebben dan meestal veel meer rubrieken
dan in het geval van NORMALISE=1 maar dat mag de pret niet drukken. Zolang alle regels maar
hetzelfde aantal rubrieken hebben.

4.9.7.11 Stap-8: Regeldefinitie maken
De volgende stap is om de regeldefinitie (LINEFORMAT=) in het definitiebestand van de website
te maken. Deze instelling geeft aan welke rubrieken in elke regel voorkomen en in welke
volgorde.
Stel dat de regels er als volgt uitzien:
Dax;2431.66;-5.85;-0.24%;07. März 20:15;
Dax-Future;2440.00;-0.50;-0.0%;07. März 20:00;
EuStoxx50;1992.45;-50.90;-2.49%;07. März 20:15;
Bij de definitie van LINEFORMAT= wordt gebruik gemaakt van dezelfde rubriekcodes als bij het
definiëren van het formaat van een ascii bestand. Dit zijn de volgende codes...
S
C
O
H
L
V
D
M
Y
T
I
i
u
X

(Symbol) Fondsnaam
(Close) Slotkoers of laatst bekende koers
Openingskoers
Hoogste koers
Laagste koers
(Volume) Cumulatieve omzet
Dag bij datum
Maand bij datum. MMM indien de maand in letters wordt weergegeven.
Jaar bij datum
Uren bij tijd
Minuten bij tijd
Seconden bij tijd
Aanduiding AM en PM
Rubriek die overgeslagen moet worden

Verder worden in de definitie van de regels de scheidingstekens, zoals puntkomma's, gebruikt.
Voor een meer uitgebreide beschrijving verwijzen we naar het hoofdstuk over het definiëren van
Ascii formaten.
In het bovenstaande voorbeeld geven we op LINEFORMAT=S;C;X;X;DD. MMM TT:II;
Hierbij is het belangrijk dat alles in hoofdletters wordt geschreven want de formaatdefinitie is
hoofdlettergevoelig.
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4.9.7.12 Stap-8a: Alternatieve regeldefinitie
Soms komt het voor dat op één pagina regels met verschillende indelingen door elkaar
voorkomen.
Ook kan het zijn dat op sommige regels een tijd staat, terwijl op andere regels (als de beurs
bevoorbeeld gesloten is) ineens een datum staat.
In dat soort situaties zou het handig zijn om 2 verschillende LINEFORMAT= definities te kunnen
gebruiken.
Dit is inderdaad mogelijk...
U voegt dan de instelling SELECTFORMAT=xxx toe, waarbij xxx iets is dat voorkomt in alle
regels van het ene type, en nooit voorkomt in de regels van het andere type. Stel dat in het geval
van de datum of de tijd, de tijd het formaat HH:MM heeft, terwijl de datum het formaat
DD/MM/YYYY heeft. Als dan in de regels verder geen dubbelepunt voorkomt, dan zou het
selectiegegeven de dubbelepunt kunnen zijn.
Vervolgens geeft u in de instelling LINEFORMAT= aan hoe alle regels er uitzien waarin het
selectiegegeven voorkomt. Vervolgens maakt u een tweeded instelling met de naam
LINEFORMAT2= met daarin de indeling van de regels waarin het selectiegegeven niet voorkomt.
Voorbeeld:
SELECTFORMAT=:
LINEFORMAT=S;X;T:I;C;X;X;V;O;L - H;X
LINEFORMAT2=S;X;D M;C;X;X;V;O;L - H;X
Dus als er in een regel een dubbelepunt voorkomt dan wordt LINEFORMAT gebuikt, anders
wordt LINEFORMAT2 gebruikt.

4.9.7.13 Stap-8b: Decimale punt of comma
Normaliter verwacht het inleesprogramma voor Internet dat alle koersbedragen vermeldt zijn met
een decimale punt. Dus 28.00 is een koers van 28, en 28.50 is een koers van 28 en een half.
Op sommige websites wordt echter de Europesche notatie gebruikt, waarbij een comma aangeeft
waar de decimalen beginnen. De weergave is dan 28,00 en 28,50.
Om dergelijke bedragen goed in te lezen dient u de aanduiding <<DECIMALCOMMA>> toe te
voegen aan de LINEFORMAT= specificatie.
Dat ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:
LINEFORMAT=<<DECIMALCOMMA>>S;X;T:I;C;X;X;V;O;L - H;X

4.9.7.14 Stap-9: Datum+tijd definitie
In ons voorbeeld bevatte elke regel zowel de datum als de tijd die bij de koers hoort.
Vaak is het zo dat de datum eenmalig boven aan de pagina wordt vermeld, en dat op de regels
zelf alleen maar de tijd vermeld staat. Weer andere websites vermelden helmaal geen tijden in de
regels en hebben uitsluitend een datum en tijd in de kop van de pagina. Het kan ook voorkomen
dat er helemaal geen datum en/of geen tijd op de pagina staat.
Voor al deze situaties is een oplossing bedacht...
Als er geen datum op de pagina voorkomt, dan wordt aangenomen dat de datum van vandaag is.
Als de beurs vandaag gesloten is (weekend of feestdag) dan wordt de datum van de laatste
werkdag genomen. Mocht het zo zijn dat er bij de koersen wel een tijd vermeld is, maar de
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aangenomen datum plus de gespecificeerde tijd liggen meer dan 15 minuten in de toekomst, dan
wordt aangenomen dat de tijd van de vorige beursdag is.
Als er geen tijd bekend is, dan wordt de tijd uitgelezen van de klok van uw PC. Via de instelling
TIMEDELAY= kunt u aangeven hoeveel seconden afgetrokken moet worden van de PC-tijd om
rekening te houden met vertraagde koersen. Dus als u weet dat de koersgegevens 20 minuten
vertraagd zijn, dan specificeert u TIMEDELAY=1200.
Als de datum en/of tijd eenmalig in de kop van de pagina is vermeld, dan gebruikt u de volgende
2 instellingen in het definitiebestand voor deze website...
DATEPOS=
Vermeld hier het laatste woord dat direct voor de datum staat
DATEFORMAT=
Vermeld hier het datum en/of tijd formaat, zoals beschrijven bij de
regeldefinitie.
Als u Amerikaanse website probeert in te lezen heeft u ook nog het probleem dat de op de
website genoemde tijden geen Nederlandse tijden zijn maar Amerikaanse. De tijden zijn dus van
een andere tijdzone.
Om dat aan te geven gebruikt u de instelling TIMEOFFSET=n, waarbij u het verschil in uren
opgeeft.
4.9.7.15 Stap-10: Zoektabel maken
Nadat u de regeldefinitie (en de eventuele datum definitie) heeft aangepast in het definitiebestand
voor de website, herhaalt u de test van stap-5.
Nu zal, door de instelling ADDSYMBOLS=1 in het definitiebestand van de website, automatisch
een zoektabel aangemaakt worden met daarin alle gevonden externe fondsnamen. De naam van
de zoektabel wordt opgegeven met de instelling MATCHTABLE= in het definitiebestand van de
website.
Via de menukeuze Vesticsknop >> Beheer >> Zoektabel beheer kunt u deze zoektabel
oproepen en aanpassen.
In het kort komt dit neer op de volgende acties
1. Start Zoektabelbeheer
2. Kies de zoektabel van de betreffende website (meestal Internet_xxxxx.vmt) waarbij xxxxx de
website is
3. Druk op de knop laden
4. Klik op de eerste regel, daardoor wordt dat fonds in het wijzigingspaneel onder in het venster
geladen
5. Kies in uit de lijst van fondstypes het juiste type (aandeel, beleggingsfonds, index, enz.)
6. Kies uin het daaronder liggende veld het juiste fonds
7. Plaats een vinkje in het kleine vierkantje in de kolom Actief
8. Druk op de knop Toepassen
9. Herhaal dit voor alle fondsen in de zoektabel
10. Fondsen waar u niet in geïnteresseerd bent, laat u gewoon oningevuld (niet verwijderen)
11. Als u klaar bent drukt u op de knop Opslaan
12. U verlaat het programma via het sluitkruisje
Voor meer informatie over zoektabellen verwijzen wij naar het hoofdstuk over Zoektabel beheer.
4.9.7.16 Definitie voor slotkoersen
Tot nu toe zijn we er van uitgegaan dat een eenmaal gedefinieerde website, vervolgens met een
bepaalde interval (bijv. elke 2 minuten) bezocht zall worden om op die manier koerstikken te
genereren.
Het is echter ook mogelijk om deze website slechts één keer per dag (na slot van de beurs) te
bezoeken.
In dat geval gebruiken we alle beschikbare informatie; dus naast de laatste koers (de slotkoers)
ook de Open, Hoogste en Laagste koers.
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Voor de definitie van een website maakt het niet uit of we de website willen gebruiken voor
koerstikken of voor slotkoersen. In beide gevallen gebruiken we exact dezelfde definities.
Het onderscheidt wordt gemaakt door de manier waarop het inleesprogramma wordt opgestart.
Als u een vinkje plaatst bij de keuze 'Slotkoersen', dan zal het inleesprogramma opgestart worden
met een extra argument, zodat het programma weet dat u alleen maar geïnteresseerd bent in de
slotkoersen.
Het programma wordt dan uiteraard, net als alle andere inleesprogramma's, opgestart bij het
opstarten van Vestics. Vervolgens worden eenmalig alle koersen opgehaald van de website, dus
incl. Open, Hoog en Laag. Vervolgens gaat het programma 'slapen' totdat de beurs gesloten is,
en dan worden opnieuw de koersen opgehaald.
Zoals gezegd... voor het inlezen van de slotkoersen wordt gebruik gemaakt van dezelfde definitie
als voor het inlezen van koerstikken. Echter, nu wordt er alleen gebruik gemaakt van de Eindtijd
in het [SCHEDULE]. De Starttijd en de Interval worden dus genegeerd.
Dus bij intradagkoersen geeft u aan dat u deze wilt inlezen van bijv. 9:00 tot 17:50 met een
interval van 120 seconden. Indien deze zelfde definitie gebruikt wordt bij het inlezen van
slotkoersen, betekend dit dat de slotkoersen opgehaald zullen worden om 17:50. U moet dus bij
het definiëren van het [SCHEDULE] rekening houden met vertraging e.d. zodat u zeker weet dat
de koersen bijgewerkt zijn op de website als deze opgehaald worden.
4.9.7.17 Koersen van opties inlezen
Koersen van opties vragen om enkele extra instellingen. We zullen deze instellingen hier
bespreken.
Fondsnaam
Bij het inlezen van koersen van aandelen staat er op elke regel wel de naam van het fonds waar
het om gaat. Bij opties zien we vaak tabellen waarin van één aandeel alle calls en puts (onder
elkaar of naast elkaar) getoond worden. Men zal dan zeker niet op elke regel de naam van het
fonds herhalen.
Veelal staat de naam van het fonds dan ergens in de kop van de pagina.
Via de instelling SYMBOLPOS= kunt u dan aangeven welke tekst direct vóór de fondsnaam staat.
Via de instelling SYMBOLFORMAT= kunt u aangeven hoe de fondsnaam in de kop staat.
(zie voorbeelden verderop)
Optie series
Om aan te geven hoe de optieseries gedefinieerd wordt, wordt gebruik gemaakt van de volgende
codes...
S
is de fondsnaam
B
is de bid prijs
A
is de ask price
sm
is de expiratiemaand (kleine letters!!!)
sy
is het jaar van de expiratiemaand
st
is type optie, call of put (alleen de eerste letter wordt getest op C, c, P of p)
sx
is de strike price
sp
is de strike price van een PUT (gebruiken als er geen st-instelling is)
sc
is de strike price van een CALL (gebruiken als er geen st-instelling is)
Alle andere codes (zoals O,H,L,C en V) zijn gelijk aan die van aandelen.
Voorbeeld www.belegger.nl
Bij website staat de fondsnaam op elke regel, en gebruiken we dus alleen maar de extra codes
om de optieseries te definiëren, zoals st, sm en sy. Ook gebruiken we B en A om de bid en ask
prijs in te lezen.
De pagina ziet er ongeveer als volgt uit...
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We gebruiken dan de volgende instellingen...
START=Vol</a></td>
END=<table background=
NEWLINE=</tr>
LINEFORMAT=<<DECIMALCOMMA>>S st sm sy sx;C;X;B;A;L;H;O;V

Voorbeeld IEX opties
Via de URL van IEX is het mogelijk om een pagina op te vragen van hetzij alle calls, hetzij alle
putopties.
De pagina's voor de calls ziet er dan als volgt uit...

We gebruiken dan de volgende instelling...
SYMBOLPOS=class="Titel">
SYMBOLFORMAT=st S(
START=Volume
END=powered
NEWLINE=</tr>
LINEFORMAT=<<DECIMALCOMMA>>sm sy sx;C;X;B;A;L;H;X;O;V
Omdat er vóór de fondsnaam geen zichtbare tekst is, hebben we gekeken naar de laatste HTMLcode die vóór de fondsnaam staat.

4.9.8

Ophaalfrequentie
Voor mensen die een datalimiet hebben kan het interessant zijn om eens te kijken naar de
ingestelde ophaalfrequenties voor de diverse pagina's.
Voor de meeste pagina's staat deze standaard op 120 seconden. Door dat te veranderen in 300
seconden scheelt dat 60% van de data.
De ini-bestanden waar het om gaat staan in de map \vestics\tables\ini en hebben namen die
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beginnen met Internet_.
Onder het kopje [SCHEDULE] vindt u verschillende pagina definities, en elke pagina definitie
begint met de begin en eindtijd en de interval. Dus als daar staat 3=850,1750,120 dan wordt de
betreffende pagina van 8:50 tot 17:50 elke 120 seconden (elke 2 minuten) opgevraagd.
U kunt op 3 manieren de hoeveelheid data beperken...
· begin met kritsich te kijken naar welke pagina's u allemaal aangevinkt heeft. Bijv. Amsterdam
300 resulteert in 10x zoveel data als Amsterdam 25. Op die manier zou u dus 90% van de data
kunnen beperken!
· vervolgens kunt u de frequentie veranderen van bijv. 120 seconden naar 300 seconden. Dat
scheelt 60%
· tenslotte worden sommige pagina's (zoals Internationale Indices) de hele dag ingelezen. Dat
zou u kunnen beperken tot de openingstijden van de beurs.

4.10

Koersinleesprogramma NDK/FirstQuote
Het Koersinleesprogramma voor NDK/FirstQuote stelt u in staat om koersgegevens in te lezen
van de real-time NDK datafeed van FirstQuote/StockData.
De signalen voor deze datafeed worden aangeleverd via de TV-zender van Nederland-1 en
worden via een externe decoder omgevormd tot een serieel signaal dat via een van de COMpoorten van uw computer wordt ingelezen. Zowel de decoder als de besturingsprogrammatuur
voor de decoder wordt door FirstQuote/StockData geleverd als onderdeel van het real-time
abonnement. Een dergelijk abonnement kost ca. 75 Euro per maand.
Het Vestics-inleesprogramma voor NDK maakt gebruik van een directe koppeling met de
programmatuur van Tijd/Beursmedia om alle koerstikken te ontvangen zodra deze door de
decoder ingelezen worden.
De koppeling met NDK is dusdanig dat tegelijkertijd meerdere programma's (bijv. Vestics en
Wallstreet) gebruik kunnen maken van de koppeling zonder dat ze elkaar in de weg zitten.
Omdat NDK een 16-bits omgeving is, is een rechtstreekse koppeling met de 32-bits Vesticsomgeving niet mogelijk op Windows-NT, WIndows-2000 en Windows-XP. Op deze
besturingssystemen moet daarom uitgeweken worden naar een DDE-koppeling tussen Vestics
en NDK.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op het koersinleesprogramma voor NDK en hoe u
als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het
venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over het koersinleesprogramma voor NDK in logische volgorde
doorbladeren.
In het help-boek Inleiding Koersinleesprogramma's vindt u een algemene inleiding over de rol van
koersinleesprogramma's in Vestics. Deze informatie is ook belangrijk bij het tot stand brengen van een koppeling met
NDK.

4.10.1 Voorbereiding koppeling
Voordat u aan de slag gaat met de koppeling tussen Vestics en NDK dient u eerst te verifiëren of
de NDK programmatuur draait en correct functioneert.
Als alle koersgegevens goed binnenkomen in NDK kunt verder gaan met de 2de stap... de
instellingen voor het inleesprogramma.
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4.10.2 Zoektabel voor NDK
Om een koppeling tot stand te brengen tussen Vestics en de NDK datafeed is het nodig dat een
zoektabel wordt gemaakt met voor elk extern fonds de Vestics fondsnummer en omgekeerd.
Vestico levert standaard een zoektabel voor alle Nederlandse fondsen die via NDK beschikbaar
zijn. Deze zoektabel is reeds op uw systeem aanwezig in de map \Vestics\Tables\Match onder de
naam TICK_NDK.VMT. Wilt u nog extra fondsen inlezen, lees dan hier hoe u dat kunt doen.

4.10.3 Starten en stoppen
Door het Inleesprogramma voor NDK aan te vinken op het Gegevens tabblad van het
Instellingenscherm kunt u het Koersinleesprogramma starten. U vindt dit scherm via de
menukeuze Vesticsknop >> Beheer >> Instellingen >> Inleesprogramma's.

Door het vinkje weg te halen wordt het programma automatisch gestopt.

4.11

Koersinleesprogramma Q-Stream
Vestics ondersteunt het inlezen van real-time data van Q-Stream. Alle tabellen voor het inlezen
van Q-Stream worden standaard meegeleverd met Vestics.
Let op: deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor Vesticsgebruikers die een abonnement
hebben bij Fibbs/Q-Stream.
Q-Stream moet niet te verward worden met de oudere QuoteStream datafeed (ook van
FIBBS) die gebruik maakt van een Java tussenprogramma.
Klik hier voor meer informatie over Fibbs/Q-Stream
Om de koppeling met Q-Stream te activeren dient u de volgende acties te nemen...
1. activeer het inleesprogramma
2. vul desgevraagd uw emailadres en wachtwoord in
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op het koersinleesprogramma voor Q-Stream en
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hoe u als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het
venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over het koersinleesprogramma voor Q-Stream in logische volgorde
doorbladeren.
In het help-boek Inleiding Koersinleesprogramma's vindt u een algemene inleiding over de rol van
koersinleesprogramma's in Vestics. Deze informatie is ook belangrijk bij het tot stand brengen van een koppeling met QStream.
Voor meer informatie over Q-Stream verwijzen we naar de website van Fibbs www.fibbs.nl

4.11.1 Stappenplan activeren Q-Stream
In dit helphoofdstuk wordt gedetailleerd besproken hoe de koppeling met Q-Stream werkt.
Voor de meesten van u is deze informatie waarschijnlijk te gedetailleerd, en vandaar dat we hier
in een beknopt stappenplan het activeren van de Q-Stream koersen zullen bespreken...
Let op: deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor Vesticsgebruikers die een abonnement
hebben bij Fibbs/Q-Stream.
Q-Stream moet niet te verward worden met de oudere QuoteStream datafeed (ook van
FIBBS) die gebruik maakt van een Java tussenprogramma.
Klik hier voor meer informatie over Fibbs/Q-Stream
Stap-1: Activeren inleesprogramma
· kies Vesticsknop >> Data >> Inleesprogramma's
· plaats een vinkje op de regel van Q-Stream
· nu wordt gevraagd om uw EMAILADRES bij Q-Stream
· vervolgens wordt gevraagd om het WACHTWOORD bij Q-Stream
Stap-2: Bepalen welke koersen u wilt inlezen
· selecteer het tabblad Status
· localiseer het statusvenstertje van het Inleesprogramma Q-Stream
· druk op de knop Details
· selecteer het tabje Q-Stream
· plaats vinkjes bij de gewenste koersgegevens
· let op: uw abonnement bij Q-Stream bepaalt uiteindelijk of bepaalde koersen wel of niet
beschikbaar zijn
· druk opnieuw op Details om het scherm weer klein te maken
· Controleer of er tikken binnenkomen (staat in het schermpje)
Als het goed is komen de gewenste koersen nu binnen van Q-Stream. Mochten de koersen niet
binnenkomen, controleer dan via Vesticsknop >> Instellingen >> Algemeen >> Sleutels het
ingestelde emailadres en wachtwoord.
Zodra de koersen binnenkomen adviseren wij u om het wachtwoord te versleutelen, zodat
onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Dat gaat door via Vesticsknop >>
Instellingen >> Algemeen >> Sleutels de sleutel te Beveiligen.

4.11.2 Starten en stoppen
De koppeling tussen Vestics en Q-Stream wordt verzorgt door een speciaal inleesprogramma,
vcTickQStream genoemd.
Let op: deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor Vesticsgebruikers die een abonnement
hebben bij Fibbs/Q-Stream.
Q-Stream moet niet te verward worden met de oudere QuoteStream datafeed (ook van
FIBBS) die gebruik maakt van een Java tussenprogramma.
Klik hier voor meer informatie over Fibbs/Q-Stream
Het starten en stoppen van alle inleesprogramma's kan beheerd worden via Vesticsknop >>
Data >> Inleesprogramma's
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Mocht de koppeling met Q-Stream niet aanwezig zijn in de lijst, dan kunt u het beste even contact
opnemen met de Vestico Helpdesk. Zij kunnen u dan een update sturen om deze mogelijkheid
alsnog te activeren.
Door een vinkje aan of uit te zetten bij QSTREAM wordt het inleesprogramma automatisch
gestart en gestopt.
Uiteraard moet het Vestics Datacentrum actief zijn om een volledige koppeling mogelijk te
maken.
Eenmaal aangevinkt zal de koppeling met Q-Stream permanent geactiveerd blijven als Vestics
actief is. Bij het afsluiten van Vestics wordt de Q-Stream-koppeling automatisch ook gesloten, om
vanzelf weer te starten als Vestics weer gestart wordt. Eenmaal gestart, hoeft u nooit meer om te
kijken naar de Q-Stream koppeling.
U kunt het inleesprogramma voor Q-Stream eventueel tussentijds herstarten door op het
sluitkruisje van het statusvenster te drukken. Er komt dan een dialoogscherm met o.a. de keuze
Herstarten. (zie ook de inleiding over inleesprogramma's)
Mocht om de een of andere reden de Q-Stream-koppeling permanent willen beëindigen, dan kan
dat door het bovenstenaande scherm weer op te roepen via via Vesticsknop >> Data >>
Inleesprogramma's en het vinkje weg te halen bij de regel van Q-Stream.

4.11.3 Sleutels voor inlezen Q-Stream
Als het koersinleesprogramma voor Q-Stream voor de allereerste keer gestart wordt, zal het
programma om 2 sleutels vragen die nodig zijn om in te loggen op de server van Fibbs/Q-Stream.
Eerst wordt gevraagd om de sleutel QSTREAM_EMAILADRES.
U moet hierbij het bij Q-Stream opgegeven emailadres invullen en op OK drukken.
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Vervolgens wordt gevraagd om de sleutel QSTREAM_WACHTWOORD. Deze is gelijk aan het
wachtwoord die u gebruikt als u inlogt bij Fibbs.

Wij adviseren om in eerste instantie deze sleutels niet te verbergen. Later, als u zeker weet dat
de koppeling met Q-Stream correct functioneert, kunt u via Vesticsknop >> Beheer >>
Instellingen >> Sleutels alsnog een vinkje plaatsen in de rubriek verbergen om de gegevens te
beveiligen.
Mocht u de logingegevens willen aanpassen, dan kan dat ook via Vesticsknop >> Beheer >>
Instellingen >> Sleutels.

4.11.4 Het Statusvenster
Het Statusscherm van het koersinleesprogramma Q-Stream is normaliter te vinden op het Status
tabblad van Vestics.

Als u het statusvenster niet kunt vinden, dan kan het zijn dat het venster geminimaliseerd is. Er
zal dan een blauw ikoontje in de rechter bovenhoek van het scherm zichtbaar zijn. Een andere
mogelijkheid is dat het statusvenster verstopt zit onder één van de andere vensters op het Status
tabblad.
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Door op de knop Details te drukken kunt u meer informatie over het koersinleesprogramma
zichtbaar maken...

Via de tabjes kunt u kiezen uit 4 pagina's met detailinformatie...
· het tabje Status bevat algemene statusinformatie
· het tabje Instellingen geeft toegang tot de gebruikte instellingsbestanden
· het tabje Q-Stream gebruikt u om aan te geven welke koersen ingelezen moeten worden
· op het tabje Tikken kunt u zien welke koersen daadwerkelijk ingelezen worden
Door opnieuw op de knop Details te drukken kan het statusvenster weer ingeklapt worden tot z'n
oorspronkelijke afmetingen.
U kunt het inleesprogramma voor Q-Stream eventueel tussentijds herstarten door op het
sluitkruisje van het statusvenster te drukken. Er komt dan een dialoogscherm met o.a. de keuze
Herstarten (zie ook de inleiding over inleesprogramma's). Het is ook mogelijk om het
inleesprogramma te herstarten vai de knop Herstarten op het tabje Instellingen.
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4.11.4.1 Details tabje Status
Op het tabje Status worden algemene gegevens over de verbinding met het DataCentrum
weergegeven

Op dit tabje bevinden zich de volgende rubrieken...
Verbonden met Data Centrum
Deze tekst geeft aan wat de algemene status van het inleesprogramma is. Als hier een andere
tekst staat, dan is het inleesprogramma welliswaar aktief, maar zullen geen koersen ingelezen
worden.
Gezonden tikken
Deze rubriek bevat een teller die aangeeft hoeveel koerstikken er inmiddels verzonden zijn naar
het Datacentrum.
Aantal fouten
Hier wordt aangegeven hoe vaak het verzenden van een koerstik naar het Datacentrum is fout
gegaan. Normaliter staat deze teller op 0, en als er regelmatig fouten optreden kunt u het beste
even contact opnemen met Vestico
DataCentrum computer
Dit is het IP-adres van de computer waar de tikken naartoe gezonden worden. Normaliter is dat
dezelfde computer waar het inleesprogramma draait (de code 127.0.0.1 betekent lokale
computer). Het is echter mogelijk om de koerstikken naar een andere computer door te sluizen.
Deze mogelijkheid staat beschreven in het helponderdeel over Spreiding over Netwerk.
DataCentrum Poortnr.
Standaard wordt gebruik gemaakt van IP-poort 200. Het is mogelijk om het poortnummer aan te
passen, bijv. als er een poort-conflict is met een ander programma, of als u meerdere keren
Vestics draait op dezelfde computer. Neem eventueel contact op met de Vestics helpdesk.
Laatste fout
In deze rubriek kan een foutboodschap weergegeven worden als er problemen zijn in de
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communicatie.

4.11.4.2 Details tabje Instellingen
Via het tabje Instellingen krijgt u toegang tot de zoektabel en het configuratiebestand voor de
koppeling met Q-Stream. Deze beide bestanden worden automatisch door Vestico beheerd,
zodat u daar zelf niet aan hoeft te komen.

Op dit tabje bevinden zich de volgende rubrieken...
Zoektabel
Deze rubriek toont de naam van de Zoektabel die gebruikt wordt door het inleesprogramma QStream.
Een Zoektabel is in feite een vertaaltabel waarin de fondsnamen van een externe dataleverancier
(Q-Stream in dit geval) gekoppeld worden aan de overeenkomstige fondsen in Vestics. Door op
de bijbehorende knop Zoektabel te drukken kunt u de zoektabel van Q-Stream zichtbaar maken
in het programma Zoektabelbeheer. Wij adviseren om hier geen wijzigingen aan te brengen
zonder eerst even te overleggen met de Vestics helpdesk.
Instellingenbestand
Deze rubriek toont de naam van het instellingenbestand (ook wel INI-bestand genoemd) die
gebruikt wordt door het inleesprogramma Q-Stream.
Dit instellingenbestand bevat allerlei instellingen die het programma wil onthouden, zoals welke
markten actief zijn, e.d. Wij adviseren om hier geen wijzigingen aan te brengen zonder eerst even
te overleggen met de Vestics helpdesk.
Herstarten
Met behulp van deze knop kan het inleesprogramma geherstart worden, bijv. nadat een van
bovenstaande bestanden gewijzigd is. Pas door het programma dan te herstarten worden de
gewijzigde instellingen gezien door het programma.
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4.11.4.3 Details tabje Q-Stream
Op het tabje Q-Stream vindt u informatie over de koppeling tussen het Koersinleesprogramma en
de Q-Stream servers.
Op dit tabje kunt u aanvinken welke koersen u wilt inlezen van Q-Stream.

Op dit tabje bevinden zich de volgende rubrieken...
Programmastatus
Geeft aan in welke status het inleesprogramma zich momenteel bevindt. Tijdens de normale
verwerking staat hier de tekst "Koerstikken verwerken", maar het kan ook zijn dat op dat moment
net een markt geregistreerd wordt of iets dergelijks.
Ontvangen tikken
Deze teller laat het totaal aantal ontvangen tikken zien. Lang niet alle tikken worden ook
daadwerkelijk doorgezonden naar het Datacentrum. Zo worden bijv. de koersen van obligaties
wel ontvangen via Q-Stream, maar niet verwerkt door het inleesprogramma. Ook kan het zijn dat
een bepaalde categorie koersen (bijv. Beleggingsfondsen), door Vestics wel verwerkt kunnen
worden, maar dat de gebruiker geen vinkje hefet geplaatst bij deze categorie, waardoor ook die
koersen overgeslagen worden. Tenslotte is ook het inlezen van Bied/Laatkoersen facultatief. Als
de gebruiker het inlezen van Bied/Laatkoersen niet geactiveerd heeft, worden deze tikken ook
overgeslagen. Het kan dus zijn dat van elke 10 ontvangen tikken er slechts 1 doorgezonden wordt
naar het DataCentrum van Vestics.
Laatste fout
Deze rubriek laat een eventuele foutmelding van de Q-Stream server zien. Dat kan bijv. zijn als
de inloggegevens ongeldig zijn.
Markten
Door vinkjes bij de gewenste regels in deze lijst te plaatsen, kan de gebruiker zelf kiezen welke
koersen al dan niet doorgegeven worden aan het Datacentrum van Vestics. U moet hierbij
uiteraard ook rekening houden met het type abonnement dat u afgesloten heeft met Q-Stream.
Alleen als u een abonnement heeft waarbij de koersen van de Eurex worden geleverd, heeft het
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zin om de Eurex aan te vinken.
Heeft u een abonnement voor "Aandelen Amsterdam", dan kunt u er hier alsnog voor kiezen of u
wel of niet de koersen van de Beleggingsfondsen wilt inlezen. Het is immers zonde om koersen in
te lezen waar u niets mee doet... dat kost CPU-tijd en schijfruimte.
Bied/Laat tikken inlezen
In principe stuurt Q-Stream ook Bied en Laatkoersen door, maar daarmee wordt in Vestics vrijwel
niets gedaan. De enige nuttige toepassing van deze koersen is als u in een koersvenster een
kolom met Bied en Laatkoersen zichtbaar maakt (en er dan ook iets mee doet). Doet u dat niet,
dan kunt u veel CPU-tijd en schijfruimte besparen door deze tikken niet in te lezen.

4.11.4.4 Details tabje Tikken
Via het tabje Tikken kunt u zien welke koerstikken binnenkomen van Q-Stream.

Op dit tabje bevinden zich de volgende rubrieken...
Overzicht ontvangen tikken
In het grate witte vlak op dit tabblad worden alle ontvangen tikken getoond. Indien ene bepaalde
tik niet verwerkt wordt, komt er een regel met de Q-Stream tikker en de tekst "skipped". Dat kan
zijn omdat de betreffende tikker niet herkend wordt als een bestaand Vestics fonds, of omdat de
betreffende koers niet ingelezen wordt omdat u geen vinkje bij de betreffende markt heeft staan.
Tikken weergeven
Normaliter worden de koerstikken niet weergegeven. Immers, het inleesprogramma doet zijn
werk in stilte op de achtergrond en u zult er dus niet naar kijken. Wilt u de tikken zien, dan moet u
even het vinkje plaatsen en de tikken worden vanaf dat moment getoond. Vergeet dan svp niet
om het vinkje later weer weg te halen als u er geen behoefte meer aan heeft dat de tikken
getoond worden. Het opmaken en weergeven van de tikken veroorzaakt namelijk extra CPUbelasting.
Dataverkeer vastleggen
Deze rubriek mag alleen aangevinkt worden in overleg met de Vestics helpdesk. Het doel van
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deze rubriek is om bij problemen een speciaal diagnosebestand aan te maken waarin alle
verkeer met Q-Stream wordt vastgelegd. Dit soort bestanden wordt al snel erg groot en vertragen
bovendien uw computer. Hier mag dus nooit een vinkje staan. Als u verzocht wordt om het vinkje
aan te zetten, dan is dat altijd tijdelijk (voor enekele minuten). Zodra het contact met de Vestics
helpdesk is beëindigd moet u het vinkje altijd weghalen.

4.12

Koersinleesprogramma QuoteStream
Vestics ondersteunt het inlezen van real-time data van QuoteStream van FIBBS, ook wel FIBBS
Realtime genoemd. Alle tabellen voor het inlezen van QuoteStream worden standaard
meegeleverd met Vestics.
Om de koppeling met QuoteStream te activeren dient u de volgende acties te nemen...
1. start QuoteStream (eventueel Java installeren indien nog niet aanwezig)
2. marker de koersen die u wilt inlezen in Vestics
3. activeer het inleesprogramma
Alle bovenstaande stappen worden in detail besproken in de nu volgende hoofdstukken.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op het koersinleesprogramma voor QuoteStream en
hoe u als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het
venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over het koersinleesprogramma voor QuoteStream in logische
volgorde doorbladeren.
In het help-boek Inleiding Koersinleesprogramma's vindt u een algemene inleiding over de rol van
koersinleesprogramma's in Vestics. Deze informatie is ook belangrijk bij het tot stand brengen van een koppeling met
QuoteStream.
Voor meer informatie over QuoteStream verwijzen we naar de website van Quotestream www.quotestream.nl

4.12.1 Aanvragen proefabonnement
Via de website van Vestico kunt u een gratis 30 dagen proefabonnement aanvragen voor
QuoteStream.
Dat gaat als volgt...
· klik op www.vestico.nl
· nu verschijnt de startpagina van Vestico

· linksboven vindt u de aankondiging van QuoteStream; klik op meer...
· nu komt een uitleg over QuoteStream

· klik op het gele woordje hier onder het kopje 30 dagen proefabonnement onderaan de pagina
· nu verschijnt het inschrijfformulier voor het proefabonnement
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als eerste mag u uw login gegevens invullen
deze bestaan uit uw emailadres en een zelf te kiezen wachtwoord
hetzelfde wachtwoord moet 2x ingegeven worden ter controle op typefouten
vervolgens mag u aangeven op welke data u een abonnement wilt nemen
vink in ieder geval de keuze databundel aan, want die is nodig om gebruik te kunnen maken
van de unieke mogelijkheden van QuoteStream zoals gapfilling en historie ophalen

· vink tevens één of meerdere realtime abonnementen aan.
· onder aan het scherm kunt u aangeven of u een preoabonnement wilt of al meteen een
definitief abonnement wilt nemen.

· druk vervolgens op de knop Aanmelden vervolg

· vul vervolgens uw adresgegevens in en druk weer op de knop Aanmelden vervolg

· nu komt een pagina met de algemene voorwaarden van FIBBS QuoteStream
· lees deze en geef aan of u akkoord gata met de voorwaarden door een vinkje te plaatsen

· controleer nogmaals het weergegeven e-mailadres omdat dat gebruikt wordt om de
activeringscode toe te zenden
· druk weer op Aanmelden vervolg

· nu is de inschrijving compleet. U ontvangt enkele minuten later een e-mail met daarin een
activeringscode
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· deze code heeft u nodig om het abonnement te activeren
· zodra u de activeringscode heeft ontvangen gaat u naar www.quotestream.nl om het
abonnement te activeren
· log in met uw e-mailadres en wachtwoord (zie volgende pagina) en geef desgevraagd de
activeringscode in.

4.12.2 QuoteStream datafeed starten
Het inleesprogramma voor QuoteStream krijgt de realtime koersen aangereikt vanuit het Java
Applet van QuoteStream. Dus om de koersen te ontvangen moet u eerst het QuoteStream
schermpje activeren.
let op: voor de bediening en het gebruik van QuoteStream verwijzen we naar de documentatie
die FIBBS op dit punt beschikbaar stelt. Voor het gemak geven we hier een simpel stappenplan
over hoe een en ander werkt, maar het kan goed zijn dat FIBBS aanpassingen maakt in het
programma waardoor dit niet meer klopt.
Het opstarten van QuoteStream gaat als volgt...
· ga naar de website van QuoteStream (www.quotestream.nl)

· toets uw inlog gegevens in en druk op de knop Login
· als het de eerste keer is dat u inlogt zal gevraagd worden om de activeringscode

· de activeringscode heeft u per e-mail ontvangen toen u het (proef-) abonnement aanvroeg
· de eerste keer verschijnt er ook eenmalig een security vraag of u het programma accepteert
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· beantwoord de vraag met Altijd (of Always)
· afhankelijk van welke Java versie u gebruikt kan het scherm er anders uitzien
· het kan zijn dat het QuoteStream koersvenster venster heel klein te voorschijn komt. Door aan
de hoeken van het venster te trekken kunt u het venster dan zelf groter maken. Normaliter zal
dat echter niet nodig zijn en krijgt u een gewoon venster te zien met daarin de koersen van de
door uzelf geselecteerde fondsen...

· zo ziet het QuoteStream venster met de actuele koersen er normaliter uit
· u mag het QuoteStream venster wel minimaliseren maar niet sluiten!
· naast het QuoteStream koersvenster is er ook een klein menu-venster. Ook dit venster moet
actief blijven om de QuoteStream koersen te blijven inlezen, maar u mag het venster wel
minimaliseren. Er zullen dus altijd twee QuoteStream knoppen onder in de Windowsblak aktief
blijven.
Als u bij het starten van QuoteStream een foutboodschap krijgt waarin wordt aangegeven dat het
Java programma niet gestart kan worden, dan zou dat kunnen betekenen dat u Java nog niet
geïnstalleerd heeft op uw computer. Volg eventueel de aanwijzigingen in de handleiding van
QuoteStream over hoe te handelen. U kunt ook refereren naar onze handleiding over het
instaleren van het Java Run Time Environment.
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4.12.2.1 Installeren Java Runtime Environment
Voor de koppeling met QuoteStream wordt gebruik gemaakt van Java-componenten die alleen
kunnen werken indien op uw computer de ondersteuning voor Java is geïnstalleerd.
Om ondersteuning voor Java te activeren moet u de zgn. Java Runtime Environment downloaden
van de website van Sun en installeren. Volg daarbij onderstaand stappenplan...
Controleer of Java Runtime Environment al geïnstalleerd is
Of Java al geïnstalleerd is kunt u vinden via de menukeuze Extra >> Internet opties van Internet
Explorer. Ga naar het tabje geavanceerd en kijk of er een vinkje staat bij Java (Sun) of bij
Microsoft VM JIT compiler.

Als geen van beide is aangevinkt dan moet u een Java omgeving installeren. De omgeving van
Microsoft is niet meer te downloaden omdat Microsoft en Sun daar juridische problemen over
hebben gehad, zodat u de Sun Java moet installeren.
Download de Java Runtime Environment
· klik op de volgende url: www.java.com/en/download/windows_automatic.jsp
· nu wordt de Java Runtime Environment automatisch geïnstalleerd
Mocht bovenstaande URL om de een of andere reden niet werken, dan kunt u eventueel
proberen om Java te downloaden vanaf de website van QuoteStream:
www.quotestream.nl/user/jre/14203.exe

© 2001 Vestico BV

Vestics Referenties Inleesprogramma's

596

4.12.3 Te ontvangen fondsen selecteren
In QuoteStream kunt u meerdere 'lijsten' aanmaken van fondsen. U kunt in het QuoteStream
venster één van die lijsten selecteren en vervolgens worden de koersen van de fondsen in die lijst
voortdurend bijgewerkt op het scherm.
U kunt desgewenst meerdere lijsten hanteren, en al naar gelang uw behoefte op elk moment zelf
bepalen welke lijst u nu op het QuoteStream scherm wilt zien. Op die manier kunt u bijv. na 15:30
als de Amerikaanse beurzen opengaan, een andere lijst hanteren dan in de ochtenduren. En na
17:30, als de Nederlandse beurs gesloten is, zou u zich helemaal op Amerika kunnen
concentreren door wéér een andere lijst te activeren.
Naast de vele lijsten die u zelf kunt maken, is er ook een lijst speciaal voor Vestics. Deze lijst heet
'Streaming Koersen' en bevat alle fondsen die continue doorgegeven moeten worden aan
Vestics.
Ongeacht welke lijst u op dat moment op het scherm weergeeft, zal QuoteStream voor de
koersdoorgave aan Vestics altijd gebruik maken van de lijst 'Streaming Koersen'.

Voor het beheer van de lijst Streaming Koersen kunt u gebruik maken van de kolom Stream die in
alle lijsten aanwezig is. Door in die kolom te klikken wordt het betreffende fonds toegevoegd aan
de lijst Streaming Koersen. Om het fonds weer te verwijderen moet u nogmaals klikken in de
kolom Stream. In de kolom Stream staat de tekst Aan of Uit om aan te geven welke fondsen op
dit moment door QuoteStream doorgegeven worden aan Vestics.
Er is een maximum aan het aantal fondsen dat tegelijkertijd in één lijst kan opgenomen worden.
Dat maximum is ook van toepassing op de lijst Streaming Koersen. Raadpleeg eventueel uw
QuoteStream documentatie als u problemen heeft om nieuwe fondsen toe te voegen aan de lijst.
U vindt daar eventueel ook informatie over het exacte maximum dat gehanteerd wordt.

4.12.4 Nog enkele tips
Hier volgen nog enkele algemene tips ten aanzien van het gebruik van QuoteStream.
Geen DDE-plugin starten
Zoals u waarschijnlijk inmiddels begrepen heeft is er een directe koppeling tussen vestics en
QuoteStream.
Voor andere programma's die niet zo'n rechtstreekse koppeling is, is er een gewone DDEkoppeling voorzien in de vorm van de zogenaamde DDE-plugin.
Het is belangrijk dat u deze DDE-plugin niet activeert, want als de DDE-plugin geactiveert wordt
ontvangt Vestics nog slechts de helft van alle tikken. De andere helft van de tikken gaat naar de
DDE-Plugin.

© 2001 Vestico BV

597

Vestics

4.12.5 Inleesprogramma starten en stoppen
De koppeling tussen Vestics en QuoteStream wordt verzorgd door een speciaal
inleesprogramma, vcTickQuoteStream genoemd.
Het starten en stoppen van alle inleesprogramma's kan beheerd worden via Vesticsknop >>
Beheer >> Instellingen >> Inleesprogramma's >> tabje Tikken

Mocht de koppeling met QuoteStream niet aanwezig zijn op het tabje Tikken van het Gegevens
tabblad van het Instellingen Programma, dan kunt u het beste even contact opnemen met de
Vestico Helpdesk. Zij kunnen u dan een update sturen om deze mogelijkheid alsnog te activeren.
Door een vinkje aan of uit te zetten bij QuoteStream wordt de betreffende koppeling automatisch
gestart en gestopt.
Uiteraard moet het Vestics Datacentrum actief zijn om een volledige koppeling mogelijk te
maken.

4.12.6 Het Statusvenster
Het Statusscherm van het koersinleesprogramma QuoteStream is te vinden op het Status
tabblad van Vestics.

Als u het statusvenster niet kunt vinden, dan kan het zijn dat het venster geminimaliseerd is. Er
zal dan een blauw ikoontje in de rechter bovenhoek van het scherm zichtbaar zijn. Een andere
mogelijkheid is dat het statusvenster verstopt zit onder één van de andere vensters op het Status
tabblad.
Door op de knop Details te drukken kunt u meer informatie over het koersinleesprogramma
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zichtbaar maken...

Op het tabje Status worden algemene gegevens over de verbinding met het DataCentrum
weergegeven
Via het tabje Instellingen kunt u de Zoektabel en het ini-bestand bekijken en eventueel
aanpassen. Tevens is er een knop om het koersinleesprogramma te Herstarten.

Op het tabje QuoteStream vindt u informatie over de koppeling tussen het
Koersinleesprogramma en de QuoteStream-applet.
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De laatste regel van dit schermpje bevat de tekst van het laatste bericht dat er ontvangen is van
QuoteStream. Daarin zit een vertikaal streepje tussen de diverse rubrieken, waardoor het
misschien lijkt dat deze regel verminkt is, maar dat is dus niet het geval. Als u wilt zien welke
koersen ingelezen worden van QuoteStream kunt u beter kijken op het tabje Tikken.
Op het tabje Tikken worden alle ontvangen tikken getoond.

Per koerstik ziet u de tijd, het Vestics fondsnummer, de fondsnaam, de koers en het volume.
Via het tabje Historie is het mogelijk om de koershistorie van één of meerdere fondsen op te
halen (zie beschrijving).
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Door opnieuw op de knop Details te drukken kan het statusvenster weer ingeklapt worden tot z'n
oorspronkelijke afmetingen.

4.12.7 Instellingen Zoektabel
De zoektabel voor QuoteStream wordt automatisch bijgehouden door Vestico. Het is dus niet de
bedoeling dat u zelf deze tabel gaat wijzigen.
Mocht u problemen ondervinden met het inlezen van koersen vanuit QuoteStream, neem dan
contact op met de Vestico Helpdesk. Zij kunnen zorgen dat de tabel eventueel aangepast wordt.

4.12.8 Instellingen INI-bestand
Alle interne instelingen voor het koersinleesprogramma staan in het configuratiebestand
Tick_QuoteStream.ini in de map \vestics\tables\ini.
Onder normale omstandigheden hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in dit
instellingenbestand. Mocht u toch aanpassingen willen maken, neem dan eerst voor alle
zekerheid contact op met de Supportafdeling van Vestico.

4.12.9 De Gapfill functie
N.B. Voor deze functie heeft u een databundel abonnement van QuoteStream nodig
Deze functie zorgt er voor dat bij het opstarten van Vestics automatisch alle koerstikken alsnog
worden opgehaald sinds het moment dat Vestics gestopt werd.
De toepassingen van Gapfilling zijn 2-ledig...
· U zet de computer pas om 11:00 uur 's ochtends aan, en door de gapfilling ziet u toch meteen
de koersgrafiek vanaf 9:00 bij de opening van de beurs.
· Door de een of andere oorzaak (stroom uitval, internet uitval, hardware problemen of software
problemen) stoppen de koersen om 11:00. Pas om 13:00 uur bent u weer helemaal online en
Vestics haalt dan automatisch alle koersen op van de tussenliggende periode.
In beide gevallen is het effect hetzelfde... Vestics controleert bij de start van het programma
wanneer de laatste data is ontvangen en vraagt dan automatisch alle koerstikken van de
tussenliggend periode op. Afhankelijk van de te overbruggen tijdsperiode en het aantal fondsen
kan dit enkele minuten duren.
Zodra alle koerstikken zijn opgehaald en weggeschreven naar het huidige tikbestand, worden alle
grafieken automatisch ververst zodat ze de opgehaalde koersen meenemen in de analyses.
Let op: het kan zijn dat daardoor de positie van handelssystemen achteraf verandert. Als deze
verandering niet in de meest recente bar is, maar in een eerdere bar, dan wordt er geen signaal
gegeneerd. U moet dus zelf uw posities in de gaten houden.

4.12.10 Koershistorie ophalen
N.B. Voor deze functie heeft u een databundel abonnement van QuoteStream nodig
Het is mogelijk om vanuit de databank van FIBBS de koersen op te halen van een periode in het
verleden.
Bij het ophalen van historie kan gekozen worden uit einde dag historie (slotkoersen) en
intradagkoersen.
Bij intradagkoersen heeft men weer de keuze uit verschillende intervallen, namelijk tik-voor-tik, 1
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minuut, 5 minuten, 15 minuten, 30 minuten en 60 minuten. Tevens kan bij elke interval (behalve
tik-voor-tik) aangegeven worden of men geïnteresseerd is in alleen de slotkoers van die interval,
of in de open, high, low en close (OHLC)
Om de koershistorie van één of meerdere fondsen op te halen gaat u als volgt te werk...
· ga naar het status tabblad van Vestics en localiseer het statusvenster van het
Koersinleesprogramma QuoteStream
· druk op de knop Details en kies het tabje Historie.

selecteer de gewenste begin en einddatum
selecteer de gewenste interval
selecteer 'Alleen Slotkoers' of 'OHLC' (staat voor Open, High, Low en Close)
indien u de koersen wilt ophalen van alle fondsen die u ook als streaming koersen ontvangt,
dan kunt u volstaan met het plaatsen van een vinkje bij de betreffende optie
· het alternatief is dat u de gewenste fondsen die opgehaald moeten worden uit de lijst
selecteerd door deze rechts in de lijst op te zoeken en deze dan met behulp van de knop << te
kopiëren naar het lijstje van de op te halen fondsen.
· controleer alle instellingen en druk op Start
Nu wordt de koershistorie opgehaald en weggeschreven naar het huidige tikbestand.
·
·
·
·

Na het ophalen van de historie worden de grafieken van de betreffende fondsen automatisch
ververst zodat eventuele opgehaalde koersinfo zichtbaar wordt.
Let op: Hierdoor kan het zijn dat de positie van handelssystemen in grafieken ineens verandert.
U ontvangt daar geen bericht van!
Let op: indien u gebruik maakt van een proefabonnement, dan is er een limiet op het aantal
dagen koersdata dat u kunt ophalen.

4.12.11 Statusvenster ophalen historie
N.B. Voor deze functie heeft u een databundel abonnement van QuoteStream nodig
Tijdens het ophalen van de gemiste koerstikken (gapfilling) of het ophalen van koershistorie is
onderstaand scherm zichtbaar op het Statustabblad.
In dit scherm wordt de voortgang weergegeven van het ophalen van de koersen.

© 2001 Vestico BV

Vestics Referenties Inleesprogramma's

602

4.12.12 Sleutel voor inlezen QuoteStream
Voor het inlezen van de koersen van QuoteStream zijn geen speciale sleutels nodig.
Als het ophaalprogramma voor historie via QuoteStream voor de allereerste keer gestart wordt,
zal het programma om 2 sleutels vragen die nodig zijn om in te loggen op de server van FIBBS.
Eerst wordt gevraagd om de sleutel QS_EMAIL. Deze is gelijk aan het emailadres dat u gebruikt
als u inlogt bij QuoteStream.

Vervolgens wordt gevraagd om de sleutel QS_WACHTWOORD. Deze is gelijk aan het
wachtwoord dat u gebruikt als u inlogt bij QuoteStream.
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Wij adviseren om in eerste instantie deze sleutels niet te verbergen. Later, als u zeker weet dat
de koppeling met QuoteStream correct functioneert, kunt u via Vesticsknop >> Beheer >>
Instellingen >> Sleutels alsnog een vinkje plaatsen in de rubriek verbergen om de gegevens te
beveiligen.
Mocht u de logingegevens willen aanpassen, dan kan dat ook via Vesticsknop >> Beheer >>
Instellingen >> Sleutels.

4.12.13 FAQ en probleemoplossingen
Ik ontvang geen koerstikken (1)
Controleer of u het inleesprogramma voor QuoteStream geactiveerd heeft bij Instellingen >>
Inleesprogramma's.
Ik ontvang geen koerstikken (2)
Heeft u het QuoteStream venster geactiveerd? Zo niet, start dan eerst QuoteStream.
Ik ontvang geen koerstikken (3)
U heeft het inleesprogramma voor QuoteStream aangevinkt maar er komen geen koerstikken
binnen.
Waarschijnlijk heeft u in QuoteStream niet aangegeven welke koersen 'Streaming' doorgegeven
moeten worden aan Vestics. Het gevolg is dat helemaal geen koersen worden doorgezonden
naar Vestics en dus dat er niets binnenkomt bij Vestics.
Ik ontvang geen koerstikken (4)
Controleer de status van het inleesprogramma. Als het goed is moet de tekst "Verbonden met
datacentrum" zichtbaar zijn in het statusvenster. Zo niet, dan is het DataCentrum óf niet gestart,
óf niet bereikbaar. Als het DataCentrum wel aanwezig is maar niet bereikbaar is, dan wordt de
verbinding tussen het inleesprogramma en het DataCentrum waarschijnlijk geblokkeerd door uw
FireWall (ZoneAlarm?)
Ik ontvang geen koerstikken (5)
Het is niet mogelijk om QuoteStream op twee computers tegelijkertijd te starten. Dus als u op een
andere computer QuoteStream heeft draaien met hetzelfde e-mailadres, dan moet deze gestopt
worden. Als u legaal gebruik wilt maken van QuoteStream op meerdere computers, dan moet u
meerdere abonnementen nemen.
Ik ontvang slechts een gedeelte van de fondsen
Om de koerstikken van een bepaald fonds te ontvangen moet u bij het betreffende fonds in de
kolom Stream de tekst Aan hebben. Door op de tekst Uit te klikken verandert deze in Aan, en v.v.
Ik ontvang slechts een gedeelte van de koerstikken
Heeft u misschien de DDE-plugin gestart? Zo ja, dan gaat de helft van alle koerstikken naar de
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DDE-plugin en de andere helft gaat naar Vestics. Door de DDE-plugin te stoppen is dat probleem
verholpen.
Ophalen historie QuoteStream geeft "Invalid Security Response"
Deze boodschap wordt gegenereerd door de server van QuoteStream als het emailadres of het
wachtwoord niet klopt. Kies Vesticsknop >> Beheer >> Instellingen >> Sleutels en controleer de
sleutels QS_EMAIL en QS_WACHTWOORD en pas ze eventueel aan.
Hoe kan ik mijn e-mail en wachtwoord aanpassen
De eerste keer dat u QuoteStream start, wordt om het e-mailadres en wachtwoord gevraagd die
nodig zijn om in te loggen bij QuoteStream. Als u daarbij een fout maakt, dan kunt u de gegevens
corrigeren via Vesticsknop >> Beheer >> Instellingen >> Sleutels.

4.13

Koersinleesprogramma Refco-FX
Vestics ondersteunt het inlezen van real-time data van Refco-FX. Alle tabellen voor het inlezen
van Refco-FX worden standaard meegeleverd met Vestics.
Let op: voor het gebruik van dit programma dient u een account bij Refco-FX te hebben. Indien u
nog geen account heeft, dan kunt u via een mailtje aan refco@vestico.nl een demo account
aanvragen. Wij stellen het erg op prijs als u dat via ons doet en niet rechtstreeks, omdat Vestico
een vergoeding ontvangt als de account via ons aangemeldt wordt.
Gebruikers die een account bij Refco hebben kunnen bij support@vestico.nl een speciaal
licentiebestand aanvragen waardoor het mogelijk wordt om het inleesprogramma voor Refco-FX
te starten. Zonder dat aangepaste licentiebestand kan het programma niet gestart worden.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op het koersinleesprogramma voor Refco-FX en hoe
u als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het
venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over het koersinleesprogramma voor Refco-FX in logische volgorde
doorbladeren.
In het help-boek Inleiding Koersinleesprogramma's vindt u een algemene inleiding over de rol van
koersinleesprogramma's in Vestics. Deze informatie is ook belangrijk bij het tot stand brengen van een koppeling met
Refco-FX.

4.13.1 Starten en stoppen
De koppeling tussen Vestics en RefcoFX wordt verzorgt door een speciaal inleesprogramma,
vcTickRefco genoemd.
Let op: Gebruikers die een account bij Refco hebben kunnen bij support@vestico.nl een speciaal
licentiebestand aanvragen waardoor het mogelijk wordt om het inleesprogramma voor Refco-FX
te starten. Zonder dat aangepaste licentiebestand kan het programma niet gestart worden.
Het starten en stoppen van alle inleesprogramma's kan beheerd worden via Vesticsknop >>
Data >> Inleesprogramma's
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Mocht de koppeling met RefcoFX niet aanwezig zijn op het tabje Koersen van het Gegevens
tabblad van het Instellingen Programma, dan kunt u het beste even contact opnemen met de
Vestico Helpdesk. Zij kunnen u dan een update sturen om deze mogelijkheid alsnog te activeren.
Door een vinkje aan of uit te zetten bij RefcoFX wordt de betreffende koppeling automatisch
gestart en gestopt.
Uiteraard moet het Vestics Datacentrum actief zijn om een volledige koppeling mogelijk te
maken.

4.13.2 Het Statusvenster
Het Statusscherm van het koersinleesprogramma RefcoFX is normaliter te vinden op het Status
tabblad van Vestics.
NB. Als het inleesprogramma gestart wordt (bijv. bij het starten van Vestics) dan zal het
statusvensterje enige tijd niet reageren. Gedurende tijd is het programma bezig om de verbinding
op te bouwen met Refco-FX en wordt er niet gereageerd op klikken van de muis.
Het statusvenstertje van het inleesprogramma voor refco-FX ziet er in eerste instantie als volgt
uit...

Als u het statusvenster niet kunt vinden, dan kan het zijn dat het venster geminimaliseerd is. Er
zal dan een blauw ikoontje in de rechter bovenhoek van het scherm zichtbaar zijn. Een andere
mogelijkheid is dat het statusvenster verstopt zit onder één van de andere vensters op het Status
tabblad.
Door op de knop Details te drukken kunt u meer informatie over het koersinleesprogramma
zichtbaar maken...
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De gegevens onder Details zijn opgesplitst in 5 categorieën

Op het tabje Status worden algemene gegevens over de verbinding met het DataCentrum
weergegeven
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Op het tabje Instellingen vindt u de mogelijkheid om de Zoektabel of het Instellingenbestand aan
te passen. Beide bestanden worden normaliter door vestico beheert, en er is dus geen noodzaak
voor u om daar aanpassingen in te maken.
Op dit tabblad vindt u ook de knop Hertstarten, waarmee het inleesprogramma herstart kan
worden.

Op het tabje Refco vindt u informatie die specifiek is voor de koppeling met RefcoFX..
Deze rubrieken worden verderop in meer detail besproken.
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Op het tabje Tikken kunt u zien welke tikgegevens er binnenkomen via dit inleesprogramma.
Overigens is deze informatie ook te vinden via Vesticsknop >> Data >> Tikbestand bekijken.
Als u dan de via de Instellingen >> Tikken >> Alleen tikken van koersbron 135 selecteert, dan
ziet u alle koerstikken die binnenkomen van RefcoFX.

En tenslotte het tabje Historie dat gebruikt kan worden om achteraf koersen op te vragen bij
Refco-FX.
Voor meer details verwijzen we naar het hoofdstuk over Ophalen koersdata.
Door opnieuw op de knop Details te drukken kan het statusvenster weer ingeklapt worden tot z'n
oorspronkelijke afmetingen.
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4.13.3 Instellingen RefcoFX
Op het tabje RefcoFX van het statusvenster van het inleesprogramma RefcoFX worden wat
gegevens weergegeven, en kunnen een aantal zaken ingesteld worden...

Aantal fouten
Deze rubriek laat zien hoeveel communicatiefouten er opgetreden zijn. Als deze teller snel
oploopt, dan kunt het beste even contact opnemen met de support-afdeling van Vestico.
Ontvangen tikken
Dit is het aantal tikken dat ontvangen is van RefcoFX. Het betreft hierbij uitsluitend Bied en Laat
koersen. Omdat de grafieken e.d. alleen maar werken met gedane koersen, zullen de Bied en
Laat koersen door het inleesprogramma omgezet worden naar gedane koersen. Via de
onderstaande instellingen geeft u aan hoe dat zal gebeuren.
Als gevolg van deze omzetting is het aantal ontvangen tikken meestal niet gelijk aan het aantal
tikken dat doorgezonden is naar het Data Centrum.
Valuta's
Door in deze lijst bepaalde valutaparen aan te vinken, zullen de real time koersen van de
betreffende valuta ingelezen worden. Niet aangevinkte koersen worden niet opgevraagd.
Gedane koers
Hier kunt u aangeven hoe het inleesprogramma de gedane koersen aanmaakt. U heeft daarbij 3
keuze mogelijkheden...
· de gedane koers wordt berekend als zijnde het midden tussen de bied en laat prijs
· de gedane koers wordt gelijk gesteld aan de Bied koers
· de gedane koers wordt gelijk gesteld aan de Laat koers
Het is niet mogelijk om helemaal geen gedane koersen door te geven, omdat dan de grafieken
niet meer werken.
Ook Bied/Laat tikken doorgeven
Als u hier een vinkje plaatst, dan zullen de bied en laat koersen zelf ook doorgegeven worden aan
het Data Centrum. Het aantal koerstikken wordt daardoor 3x zo hoog omdat er behalve de Bied
en de Laat koers ook nog een gedane koerstik wordt gegenereerd.

4.13.4 Ophalen koersdata
Het is mogelijk om vanuit de databank van Refco-FX de koersen op te halen van een periode in
het verleden.
Bij het ophalen van koershistorie is de kleinst beschikbare interval 5 minuten. Dat betekent dat
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per interval van 5 minuten een Open, Hoogste, Laagste en Slotkoers beschikbaar is. Naast de 5
minuten interval zijn er ook koersgegevens beschikbaar met een interval van resp. 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50 en 55 minuten. Verder nog 1 uur, 2 uur, 4 uur 1 dag, 1 week en 1 maand.
Hoe groter de gekozen interval, des te langer reikt de koershistorie terug. Indien bijv. gekozen
wordt voor een interval van 1 dag dan kan de historie van 10-15 jaar geleden nog opgehaald
worden, terwijl op de korste interval de beschikbare koersdata enkele maanden terug reikt.
Om de koershistorie van één of meerdere valuta op te halen gaat u als volgt te werk...
· ga naar het status tabblad van Vestics en localiseer het statusvenster van het
Koersinleesprogramma Refco-FX
· druk op de knop Details en kies het tabje Historie

· selecteer de gewenste begin en einddatum
· selecteer de gewenste interval
· selecteer de gewenste valuta(s) die opgehaald moeten worden door deze rechts in de lijst op te
zoeken en deze dan met behulp van de knop << te kopiëren naar het lijstje van de op te halen
fondsen.
· controleer alle instellingen en druk op Start
Nu worden de koersen automatisch opgehaald.
N.B. Als u te veel koersdata in 1 keer ophaalt, bijv. meer dan 3 maanden op 5 minuten basis, kan
dat tot gevolg hebben dat de Dagverwerking zeer lang duurt of zelfs vastloopt.

4.14

Koersinleesprogramma StockBrowser
Vestics ondersteunt het inlezen van intradag data vanaf internet via een DDE-koppeling met
StockBrowser.
StockBrowser is een populair shareware programma waarmee het mogelijk is om (meestal gratis)
koersdata vanaf allerlei internet pagina's in te lezen. Het programma kan dusdanig ingesteld dat
op een bepaald tijdstip of met een bepaalde frequentie een bepaalde pagina wordt opgehaald en
alle koersen uit die pagina worden geplukt.
Meer informatie over StockBrowser vindt u...
Op de website van StockBrowser op www.xs4all.nl/~ithiel.
Op de website van de HCC gg Beleggen www.beleggen.hccnet.nl waar een speciale
interessegroup (IG) voor StockBrowser is.
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Bij Vestics worden standaard al een aantal tabellen uitgeleverd die nodig zijn voor de koppeling
met StockBrowser.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op het koersinleesprogramma voor StockBrowser en
hoe u als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het
venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over het koersinleesprogramma voor StockBrowser in logische
volgorde doorbladeren.
In het help-boek Inleiding Koersinleesprogramma's vindt u een algemene inleiding over de rol van
koersinleesprogramma's in Vestics. Deze informatie is ook belangrijk bij het tot stand brengen van een koppeling met
StockBrowser.
In het help-boek Het DDE Inleesprogramma vindt u informatie over het inlezen van koersgegevens via een DDEkoppeling in het algemeen. Sommige van deze informatie is ook relevant voor het inlezen van koersgegevens vanuit
StockBrowser.

4.14.1 Instellingen
Om met behulp van het inleesprogramma voor DDE koersen van StockBrowser te kunnen
inlezen, wordt gebruik gemaakt van het instellingenbestand DDE_StockBrowser.ini, dat
meegeleverd wordt met Vestics en automatisch onderhouden wordt door Vestico.
Onder normale omstandigheden hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in dit instellingen
bestand en de hier verstrekte informatie is dan ook uitsluitend bedoeld als achtergrondinformatie.
Mocht u toch aanpassingen willen maken, neem dan eerst voor alle zekerheid contact op met de
Supportafdeling van Vestico.
[DRIVER]
NEWSERIES=10000
[DDESERVER]
NAME=STOCKBROWSER
TIME=
PRICE=DATA!%s,PRICE
VOLUME=DATA!%s,VOLUME
OPENINT=DATA!%s,OPENINT
BIDPRICE=
BIDVOLUME=
ASKPRICE=
ASKVOLUME=
TIMEDELAY=
MAXITEMS=1000
INCREMENTSYMBOLID=0
Via de instelling EXEPATH= kan de naam van het StockBrowser programma ingesteld worden,
zodat deze automatisch door Vestics gestart kan worden als StockBrowser niet loopt of
gedurende de dag plotseling stopt.
Naast het instellingenbestand wordt nog gebruik gemaakt van een Zoektabel met de naam
DDE_StockBrowser.vmt.
Ook deze tabel is standaard op uw systeem aanwezig, maar omdat er geen standaard
fondsnamen zijn in StockBrowser, kan het zijn dat u de externe zoeknamen in de Zoektabel moet
aanpassen in overeenstemming met de fondsnamen die u binnen StockBrowser gebruikt. De
Zoektabel die door Vestico uitgeleverd wordt komt overeen met de fondsnamen die StockBrowser
gebruikt bij standaard installtie van het gedownloade programma.

4.14.2 Starten en stoppen
Voor de koppeling met StockBrowser is een aparte instelling op het Gegevens tabblad van het
Instellingen Programma. Door een vinkje aan of uit te zetten bij StockBrowser wordt de
betreffende koppeling automatisch gestart en gestopt.
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Uiteraard moeten zowel StockBrowser als het Vestics Datacentrum actief zijn om een volledige
koppeling mogelijk te maken.

4.14.3 Het Statusscherm
Het Statusscherm van de verbinding met StockBrowser is identiek aan het Statusscherm van elke
andere koppeling met het Inleesprogramma voor DDE-koppelingen.

4.15

Koersinleesprogramma TenFore/QuoteSpeed
Vestics ondersteunt het inlezen van real-time data van de TenFore/QuoteSpeed datafeed met
behulp van een DDE-koppeling.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op het koersinleesprogramma voor TenFore en hoe
u als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het
venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over het koersinleesprogramma voor TenFore in logische volgorde
doorbladeren.
In het help-boek Inleiding Koersinleesprogramma's vindt u een algemene inleiding over de rol van
koersinleesprogramma's in Vestics. Deze informatie is ook belangrijk bij het tot stand brengen van een koppeling met
TenFore.
In het help-boek Het DDE Inleesprogramma vindt u informatie over het inlezen van koersgegevens via een DDEkoppeling in het algemeen. Sommige van deze informatie is ook relevant voor het inlezen van koersgegevens vanuit
TenFore.

4.16

Inleesprogramma Teletekst
Het inleesprogramma voor Teletekst maakt het mogelijk om (gratis) via teletekst vertraagde
intradag koersgegevens in te lezen.
Het principe van het programma is gebaseerd op het feit dat elke pagina op teletekst een min of
meer vaste indeling heeft, die bestaat uit een aantal regels die elk de koers van één bepaald
fonds bevat. Het programma weet (ahv instellingen) welke pagina's met welke frequentie
opgehaald moeten worden, en kent ook de indeling van elke regel op die pagina.
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Als men bij de Nos (of een andere zender) de paginanummers van teletekst wijzigt, of de indeling
van de individuele fondsen verandert, zullen de instellingen van het inleesprogramma aangepast
moeten worden aan de nieuwe situatie.
Vestico levert standaard de instellingen van alle Nos teletekst pagina's mee met Vestics. Mochten
er aanpassingen in de pagina's worden gemaakt, dan zal Vestico automatisch die instellingen
bijwerken.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op het koersinleesprogramma voor Teletekst en hoe
u als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het
venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over het koersinleesprogramma voor Teletekst in logische volgorde
doorbladeren.
In het help-boek Inleiding Koersinleesprogramma's vindt u een algemene inleiding over de rol van
koersinleesprogramma's in Vestics. Deze informatie is ook belangrijk bij het tot stand brengen van een koppeling met
Teletekst.

4.16.1 Benodigde componenten
Er zijn 3 mogelijkheden om koersen van teletekst in te lezen in Vestics...
· met behulp van een teletekstkaart van Pinnacle Systems
· met behulp van een teletekstkaart van Keyword Information Systems
· via een (vaste) Internet verbinding vanaf de website van de NOS.
De Pinnacle kaarten zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen onder de naam PCTVRave.
Deze kaarten zijn allemaal geschikt om op de PC TV-beelden te ontvangen (en vast te leggen) en
om Teletekst via de PC te ontvangen. Daarnaast is in de duurdere modellen ook nog een FM
radio-ontvanger ingebouwd en/of een afstandsbediening. Prijzen vanaf 50 Euro. Voor Vestics is
uiteraard alleen de Teletekst-functie van belang.
De Keyword kaarten ondersteunen uitsluitend teletekstontvangst en zijn verkrijgbaar in diverse
modellen, met en zonder ingebouwde tuner, en er zijn ISA, PCI en externe versies. De Keyword
kaarten zijn inmiddels sterk verouderd en relatief duur (vanaf 300 Euro). De enige reden voor
Vestico om deze kaarten te ondersteunen is het feit dat veel (ex)-Wallstreetgebruikers een
dergelijke kaart in hun bezit hebben.
Mocht u vaste Internet aansluiting hebben (kabel of ADSL), dan is er nog de mogelijkheid om via
Internet de NOS teletekst pagina's op te halen, zodat geen speciale teletekstkaart nodig is.

4.16.2 Starten en stoppen
Voor het inlezen van de teletekstkoersen is een is een aparte instelling op het Gegevens tabblad
van het Instellingen Programma. Door een vinkje aan of uit te zetten bij Teletekst wordt de
betreffende koppeling automatisch gestart en gestopt.
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Uiteraard moet het Vestics Datacentrum actief zijn om een volledige koppeling mogelijk te
maken.
Bij het inlezen van de Teletekstkoersen via een Pinnacle teletekstkaart moet ook de Webserver
van Pinnacle actief zijn.

4.16.3 Overzicht ondersteunde teletekstkaarten
De volgende Teletekstkaarten worden momenteel ondersteund:
Alle Teletekstkaarten van Keyword Systems in Delft, zowel de kaarten die meegeleverd worden
met de WallStreet programmatuur als de losse teletekstkaarten die niet ondersteund worden door
WallStreet.
De kaarten uit de Studio PCTVRave reeks van Pinnacle Systems.

4.16.4 Instellen soort teletekstkaart
Via het status venster van het Inleesprogramma voor Teletekst kunt u instellen welke kaart u
gebruikt.
Dat gaat als volgt...
Klik op de knop Details >> om het detailsvenster open te klappen en selecteer het tabblad
Configureren...
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Druk nu op de knop Instelling om een overzicht te krijgen van de ondersteunde
Teletekstkaarten...

Zoals u ziet kunt u memnteel kiezen uit de volgende Teletekstkaarten (Decoders)...

© 2001 Vestico BV

Vestics Referenties Inleesprogramma's

·
·
·
·

616

kies PCTV Rave voor de Pinnacle teletekstkaart
kies WallStreet voor de teletekstkaarten van Keyword
kies NosTT over Internet voor het inlezen via een Internetverbinding
De keuze Other heeft geen functie

Het vinkje bij Always run at startup moet altijd aan staan
Op het tabblad Stations ziet u een lijst van de bekende TV-stations en hun instellingen...

Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om de stations te configureren via de Vestics
programmatuur.
De tabellen die uitgeleverd worden met Vestics voorzien in het inlezen van de teletekst pagina's
van de NOS.
Mocht u teletekst pagina's willen inlezen van andere stations, neem dan contact op met de
Vestics Helpdesk. Zij kunnen u helpen bij het maken van de benodigde aanpassingen in de
tabellen.
Omdat de frequenties verschillen per kabelnetwerk, kan het nodig zijn om deze aan te passen in
het instellingenbestand voor teletekst.

4.16.5 Aanpassen frequentie voor Pinnacle
De zenderfrequentie voor Pinnacle is aangegeven in het instellingenbestand van het
Koersinleesprogramma voor teletekst en er is momenteel nog geen functie om deze aan te
passen via de Vestics programmatuur.
U moet dat dus buiten Vestics om doen. Daarbij gaat u als volgt te werk...
Stap 1. Zoek de juiste frequentie van Nederland 1 (of 2 of 3) op. Daarbij kunt u het beste eerst via
de teletekstfunctie van de Pinnacle software kijken welke van de 3 NOS-zenders de minste
storing heeft op teletekst.
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Om de frequenties zichtbaar te maken drukt u op de knop linksonder met het symbool van de
steeksleutel.
U krijgt dan een overzicht van alle zenders...

Voor het instellen van de frequentie voor Pinnacle maakt Vestics gebruikt van een interne
interactie tussen de Vestics programmatuur en de Pinnacle software. Bij deze onderlinge
communicatie wordt niet gebruik gemaakt van de frequentie zelf, maar van het bijbehorende
kanaalnummer. In bovenstaand voorbeeldscherm ziet u bijvoorbeeld dat Nederland 1 bij Pinnacle
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is ingedeeld op kanaal E5.
Stap 2: De volgende stap is het inbrengen van dit kanaalnummer in het instellingenbestand van
het Koersinleesprogramma voor Teletekst. Dat gaat als volgt...
1. Stop Vestics
2. Start Windows Verkenner
3. Ga naar de map \vestics\tables\ini
4. Dubbelklik op het bestand Tick_Teletekst.ini zodat het bestand geladen wordt
5. Zoek onder het kopje [Stations] de regel met als tekst...
6. 1=Nederland 1,9,203250,TT_NOS,NOS
7. Verander het cijfer 9 in het getal van het Pinnacle kanaal (dus zonder de letter E)
8. Sla het bestand op
9. Sluit het programma en sluit Windows Verkenner
10. Start Vestics
Dus in ons voorbeeld, waarbij Nederland op kanaal E5 van Pinnacle staat, zal de regel na
aanpassing er zo uit zien:
1=Nederland 1,5,203250,TT_NOS,NOS
Het cijfer 9 is veranderd in een 5. De rest van de regel is ongewijzigd gebleven.
Nog enkele voorbeelden...
Zou het kanaalnummer E13 zijn geweest, dan had u de 9 moeten vervangen door het getal 13.
Zou het kanaalnummer 68 zijn geweest, dan had u de 9 moeten vervangen door het getal 68

4.16.6 Maken eigen zenderdefinities
Standaard worden de zenderdefinities van o.a. Nos-teletekst (Nederland 1,2 en 3) meegeleverd
met Vestics.
Op verzoek kunnen ook de definities van andere zenders aangemaakt worden. Een dergelijk
verzoek kunt u richten aan de support-afdeling van Vestico.
Als u een beetje handig bent met computers dan kunt u desgewenst ook zelf pagina-definities
aanmaken. In dit hoofdstuk zullen we, voor de hobbyisten onder u, uitleggen hoe dat gaat.
We volgen hierbij het volgende stappenplan:
Stap-1: aanmaken paginadefinities voor de pagina's van de betreffende zender.
Stap-2: aanmaken fondstabel en/of zoektabel voor de fondsen.
Stap-3: aanpassen instellingenbestand om nieuwe zender in te lezen.
Stap-4: herstarten inleesprogramma om nieuwe tabellen te activeren
Stap-5: controle op de ingelezen gegevens

4.16.6.1 Voorbeeld pagina
Voor een goed begrip van de te volgen stappen is het handig om een praktijkvoorbeeld te
gebruiken.
We zullen bij onze uitleg gebruik maken van de beurspagina's van de Belgische zender VRT1.
Deze zender zendt op teletekstpagina 610 de koersen uit van de balngrijkste aandelen op de
Euronext Brussel. Op dit moment zijn dat 5 subpagina's die elk dezelfde indeling hebben.
Deze pagina's zien er als volgt uit...
0000000001111111111222222222233333333334
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1234567890123456789012345678901234567890
........tt-TV1....610.wo.11.sep.12:25:31
...CONTINUMARKT.....binnenland......1/5.
...+15 minuten.....VORIG...11/ 9........
...Ack - Tub........SLOT.HUIDIGE..VOLUME
.---------------.-------.-------.------.Ackermans.........20,60...20,20....1047
.Agfa-Gevaert......19,29...19,29...13825
.Almanij...........37,38...37,45....4124
.Arinso Intl........7,75....7,79.....550
.Atenor Group.....114,00..110,00......60
.Barco (New).......41,10...40,90....1524
.Befimmo...........64,10...64,00.....574
.Bekaert...........44,87...45,00....1566
.Brantano..........39,00...40,40.....745
.Brederode.........14,50...14,50.....731
.Carestel...........6,20....6,10.....300
.CFE..............252,00..264,00.....660
.Cie Bois Sauv....134,90................
.CMB...............47,49...46,51....4586
.Cofinimmo.........96,25...96,35....1159
.Colruyt...........49,70...48,61....1434
.Deceuninck........18,25...18,89.....320
.Delhaize Groep....31,00...31,35...12071
.Dexia.............12,74...12,85..172075
Voor de duidelijkheid hebben we in dit overzicht alle lege posities weergegeven door middel van
een puntje. Op die manier is het eenvoudiger om de posities te tellen en uit te lijnen.
Houd er rekening mee dat de eerste positie van elke regel op vrijwel alle teletekstpagina's een
spatie bevat. Alleen als de tekst in wit is weergegeven zou het kunnen zijn dat de tekst in de
eerste positie begint.
4.16.6.2 Stap-1: aanmaken pagina definities
Veruit het moeilijkste gedeelte van het maken van een eigen zenderdefinitie is het maken van de
juiste paginadefinities voor alle in te lezen pagina's.
We zullen bij deze uitleg als voorbeeld gebruik maken van de Belgische zender VRT die op
pagina 610/1 tot en met 610/5 de koersgegevens uitzendt van een groot aantal Belgische
fondsen. Zie de vorige paragraaf voor een voorbeeld van een dergelijke pagina.
Stap-1a: maak een eigen instellingenbestand voor VRT. De eenvoudigste manier is om het
bestaande bestand Tick_NOS.ini in de map \vestics\tables\ini met behulp van Windows
Verkenner te kopiëren naar een nieuw bestand Tick_VRT.ini.
Stap-1b: laad het bestand Tick_VRT.ini in KladBlok om het te kunnen bewerken
Stap-1c: bepaal de pagina-sets zoals deze voorkomen op de zender. Bij de NOS-pagina's is bijv.
sprake van Aandelen, Obligaties, Beleggingsfondsen, Opties, enz. Dat ziet er als volgt uit...
[PAGESETS]
PAGESETS=AANDELEN,OBLIGATIES,BELEGGINGSFONDSEN,OPTIES,WALLSTREET,VALUTA
S
Bij de zender VRT is eigenlijk alleen maar sprake van aandelen, dus veranderen we de instelling
als volgt:
[PAGESETS]
PAGESETS=AANDELEN
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4.16.6.3 Stap-1 (vervolg): instelling zoektijden
Stap-1d: verander de zoektijden van de paginagroep 'Aandelen'. Deze ziet er in eerste instantie
als volgt uit...
[AANDELEN]
1=520,0,0,0900,2230,5
2=521,0,0,0900,1730,5
3=522,0,0,0900,1730,5
Waarbij 1=, 2= en 3= gewoon volgnummers zijn. Vervolgens komen per regel 6 getallen voor die
de volgende betekenis hebben:
520
Dit is het paginanummer
0
Dit is het subpaginanummer. Indien 0, dan betreft het alle subpagina's
0
Dit is het dagnummer. Indien 0 dan wordt deze pagina ingelezen op alle dagen van de
week.
0900
Dit is de starttijd wanneer begonnen wordt met inlezen van deze pagina(s)
2230
Dit is de eindtijd wanneer gestopt wordt met inlezen van deze pagina(s)
5
Dit is de interval om de hoeveel minuten de pagina opgehaald wordt
Voor VRT willen we alle subpagina's van pagina 610 inlezen, en wel elke minuut van 08:30 uur tot
18:00 uur. Verdere pagina's zijn er niet. Het resultaat ziet er dan als volgt uit...
[AANDELEN]
1=610,0,0,0830,1800,1

4.16.6.4 Stap-1 (vervolg): instelling subpagina's
Stap-1e: definiëer de indeling van de pagina's. Bij de Nos zijn er tal van pagina's, waarbij soms
de indeling per subpagina kan afwijken. Dat ziet er ongeveer als volgt uit...
[PAGES]
1=520,1,1
2=520,2,2
3=520,3,1
4=520,4,2
5=520,6,5
6=521,1,3
7=521,2,3
...
Elke regel heeft een uniek volgnummer, gevolgt door 3 getallen die aangeven welke pagina het
betreft, welke subpagina, en welke indeling de betreffende pagina heeft. De indelingen worden
zelf weer genummerd vanaf 1. Dus als een volgende subpagina beschreven wordt, kijkt u of deze
dezelfde indeling heeft als een eerder genoemde subpagina. Zo ja, dan gebruiktbu ook hetzelfde
indelingsnummer. Is de indeling van deze subpagina verschillend van alle voorgaande, dan
neemt u het volgende vrije getal als nummer voor deze indeling.
Bij de VRT hebben alle 5 de subpagina's van pagina 610 dezelfde indeling, en hebben we dus te
maken met een heel eenvoudig lijstje:
[PAGES]
1=610,1,1
2=610,2,1
3=610,3,1
4=610,4,1
5=610,5,1
Dit lijstje zegt dat er in totaal 5 pagina's zijn, namelijk 610/1 tot en met 610/5, en dat ze allemaal
paginaindeling '1' hebben.
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4.16.6.5 Stap-1 (vervolg): definitie indelingen
Stap-1f: definiëer de verschillende pagina indelingen die gebruikt zijn in de [PAGES] definitie.
Voor de Nos ziet dat er als volgt uit...
[LAYOUTS]
1=H06B15F03,DH042505,TH043105,ZB2102,KB27,ZB3102,SB0210,PB2307
2=H06B13F05,DH042505,TH043105,ZB2102,KB27,ZB3102,SB0210,PB2307
...
Elke indelingdefinitie begint met het volgnummer van de indeling, gevolgt door codereeksen die
de betreffende indeling beschrijven.
De eerste code heeft de vorm HnnBnnFnn en geeft aan hoeveel kopregels (Headers),
inhoudsregels (Body) en voetregels (Footers) de pagina heeft. Omdat een teletekst pagina altijd
24 regels heeft, zal de som van de drie aantallen gelijk zijn aan 24. Bij de bovenstaande Nosdefinitie van indeling 1 is er dus sprake van 6 kopregels, 15 inhoudsregels en 3 voetregels.
Vervolgens komen er (optioneel) twee codes voor de datum en tijd. Indien datum en/of tijd
ontbreken, worden deze genomen van de klok van de PC.
De code voor de datum heeft de vorm DHnnppllf waarbij de D aangeeft dat het de datum betreft,
Hnn aangeeft dat de datum aangetroffen kan worden in een bepaalde kopregel en ppll 4 cijfers
zijn die de positie en de lengte van de datum aangeven op het scherm. Dus DH042505 betekent
dat bij deze paginaindeling de datum op de 4de regel staat en begint op kolom 25 en 5 tekens
lang is. Optioneel kan nog aangeven worden hoe de datum is opgegeven, bijv. 0=ddmm,
1=mmdd, 2=dd mmm, 3=dd/mm. Dus als de datum weergeven wordt als 31/12 dan is dat formaat
3.
De code voor de tijd heeft de vorm THnnppll, waarbij T aangeeft dat het de tijd betreft en Hnnppll
op dezelfde manier gecodeerd worden als bij de datum.
Na de datum en tijd, komen over het algemeen de controle reeksen die gebruikt worden om te
controleren of een regel een geldig formaat heeft. Bij teletekst treden af en toe verminkingen op,
maar meestal wordt daardoor de data dusdanig verminkt dat er bijv. vreemde tekens in de
fondsnaam of in de koers ontstaan waardoor de gegevens dusdanig onherkenbaar zijn dat deze
door het programma overgeslagen worden. Af en toe is de verminking echter gering, en kan het
voorkomen dat een foutieve koers wordt ingelezen. Dat gebeurd bijv. als 1 cijfer wegvalt van de
koers of iets dergelijks. Door enkele controles in te bouwen kunnen we foutieve regels met hoge
waarschijnlijkheid herkennen.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van 3 codereeksen...
· Verplichte spaties zijn posities die altijd leeg moeten zijn en worden gecodeerd als ZBppll. Zo
geeft de code ZB2102 aan dat er in elke body-regel vanaf positie 21 twee spaties moeten zijn.
· Verplichte komma posities worden gecodeerd als KBpp. Dus KB27 geeft aan dat positie 27
altijd een spatie moet zijn.
· Verplichte tekst wordt gekodeerd als EBppllttttt. Dus als elke body-regel in positie 35 de tekst
"Euro" bevat dan kunnen we dat als een controle coderen met de codereeks EB3504Euro.
Tenslotte de informatie. Ook nu weer wordt gebruik gemaakt van codereeksen, en wel reeksen
van het formaat XBppll waarbij X aangeeft welke informatie het betreft:
· S (Symbol) is de fondsnaam, dus SB0210 geeft aan dat de fondsnaam begint in positie 2 van
elke regel en 10 lang is
· P (Price) is de koers, dus PB2307 geeft aan dat de koers in positie 23 over een lengte van 7
posities staat.
· A (ask) is de vraagprijs
· B (Bid) is de biedprijs
· L (Label) identificeerd een regel als zijnde de kop voor meerde optie of futures regels
· O (option contract) is de afkorteing van het optiecontract
· C (Call or Put series) is de codering van uitoefeningsprijs, C/P en expiratiemaand
· I (Open interest) bij opties en futures contracten
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· V (Volume) is de omzet
Met name de codering van opties is momenteel nog redelijk geënt op de NOS-pagina's. Voor
zover nodig zal er in de toekomst meer flexibiliteit in dit onderdeel ingebouwd worden.
NB: De rubrieken Volume(V) en Open Interest(I) worden altijd gekoppeld aan de erachter
volgende Price(P), Ask(A) of Bid(B). Dus als een regel een Price en een Volume bevat, dan moet
eerst de rubriek Volume en dan pas de rubriek Price worden opgegeven, ook al staat de rubriek
Volume achter de rubriek Price op de teletekstregel.
Voor de VRT komen we tot de volgende indeling voor alle subpagina's van pagina 610...
[LAYOUTS]
1=H05B19F00,DH0326053,TH013105,ZB2501,KB30,ZB3301,SB0214,VB3506,PB2607
Vergelijk deze codering met de voorbeeldpagina zoals deze eerder beschreven werd...
H05B19F00
er zijn 5 kopregels plus 19 body-regels
DH0326053
de datum staat in kopregel 3 op positie 26 (5 lang) en formaat=3 (dd/mm)
TH013105
de tijd staat in kopregel 1 positie 31 (5 lang)
ZB2501
in body-regels moet positie 25 (1 lang) altijd spatie zijn
KB30
in body-regels moet positie 30 altijd een komma zijn
ZB3301
in body-regels moet positie 33 (1 lang) altijd spatie zijn
SB0214
de fondsnaam staat in positie 2 (14 lang)
VB3506
de omzet staat in positie 35 (6 lang)
PB2607
de koers staat in positie 26 (7 lang)
NB: ook al staat het Volume achter de Price in de regel, toch moet deze altijd vóór de Price
worden gedefinieerd.
Dit onderdeel is vrij pittig maar als u het met het voorbeeld van de VRT-pagina's nog een paar
keer doorneemt dan wordt e.e.a. steeds duidelijker. Bij vragen kunt u altijd terugvallen op de
supportafdeling van Vestico.

4.16.6.6 Stap-2: Fondstabel en Zoektabel
Om de gegevens van Teletekst in te kunnen lezen moet verder nog aan 2 voorwaarden voldaan
worden...
Stap-2a: voeg de in te lezen fondsen (eventueel) toe aan de fondstabel.
Vestics kan alleen maar koersen inlezen van fondsen die een Vestics fondsnummer hebben. Als
alle fondsen die u wenst in te lezen van de teletekstpagina's al bekend zijn in Vestics dan kunt u
doorgaan met stap-2b.
Als het nieuwe (buitenlandse) fondsen betreft, dan moet u deze fondsen eerst toevoegen aan de
Vestics fondstabel. Dat gaat via de menukeuze Vestics >> Beheer >> Tabellenbeheer. Zie
Tabellenbeheer voor een nadere uitleg.
Stap-2b: maak een zoektabel voor de in te lezen fondsen.
Als volgende stap moet er een Zoektabel worden gemaakt voor de in te lezen fondsen. Deze
tabel koppelt de externe naam (van de teletekstpagina) aan de interne fondsnummers van
Vestics. Als dezelfde naam op meerdere pagina's voorkomt (bijv. Philips bij de AEX pagina maar
ook bij de pagina van Wallstreet) dan is het mogelijk om in de kolom Extra het paginanummer op
te geven waarop deze koppeling betrekking heeft. Op die manier wordt voorkomen dat de
koersen van Philips op Wallstreet (in dollars) samengevoegd worden met de koersen van Philips
op de Euronext Amsterdam. Voor het beheer van de Zoektabel verwijzen we naar het betreffende
hoofdstuk.
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4.16.6.7 Stap-3: Instellingen aanpassen
Als laatste stap moeten we via het instellingenbestand Tick_Teletext.ini in de map
\vestics\tables\ini aangeven van welke teletekstzender we de pagina's willen inlezen.
Dat gaat als volgt:
Stap-3a: specificeer de zender gegevens. Deze staan in het onderdeel [STATIONS] en de
gegevens bestaan uit één enkele regel die er ongeveer als volgt uitziet...
[STATIONS]
1=Nederland1,5,203250,TT_NOS,NOS
Deze regel bevat 5 rubrieken...
· Nederland1 is de naam van de zender waarnaar gezocht wordt in Pinnacle
· 5 is het kanaalnummer in Pinnacle
· 203250 is de frequentie bij gebruik van de Wallstreet teletekstkaart
· TT_NOS is de naam van de zoektabel die gebruikt wordt
· NOS is de naam van het instellingenbestand met de paginadefinities (zonder het voorvoegsel
"Tick_")
Dus zouden we willen aangeven dat Vestics koersen moet inlezen van de zender VRT dan zou de
instelling er ongeveer zo uit kunnen zien...
[STATIONS]
1=VRT TV1,23,355000,TT_VRT,VRT
Stap-3b: instellen welke paginagroep(en) ingelezen moeten worden. Bij de NOS worden
meerdere groepen ingelezen...
[PAGESETS]
1=1,INDICES
2=1,AANDELEN
3=1,BELEGGINGSFONDSEN
Bij onze voorbeeldtabel voor VRT hebben we alleen maar de groep aandelen gespecificeerd, en
dat geven we dan als volgt op...
[PAGESETS]
1=1,AANDELEN

4.16.6.8 Stap-4: Inleesprogramma herstarten
Nadat alle tabellen zijn aangepast moeten we het inleesprogramma herstarten om de nieuwe
instellingen tot effect te laten komen.
Dat gaat als volgt...
1. klik op het tabblad Status
2. zoek het venster met de tekst Inleesprogramma Teletekst en klik op het sluitkruisje
3. selecteer de keuze Herstarten en druk op OK
Het venster verdwijnt dan kort en komt vervolgens weer tevoorschijn met de nieuwe instellingen.
Als het goed is worden nu de pagina's van de nieuwe zender ingelezen.

4.16.6.9 Stap-5: Controle en foutcorrectie
Ter controle of de instellingen correct zijn gaat u naar het tabblad Status en klikt u op de knop
details van het venster van het Koersinleesprogramma Teletekst.
Vervolgens klikt u op het tabblad Pagina. Als het goed is ziet u hier een pagina van de nieuw
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ingestelde zender. Als geen pagina verschijnt dan kan dat verschillende oorzaken hebben...
· het kanaalnummer van de zender is niet goed ingesteld.
· het paginanummer is niet goed ingesteld
· de zoektijden zijn dusdanig ingesteld dat de betreffende pagina's nu (bijv. 's avonds) niet
ingelezen worden
Als de pagina inderdaad wordt ingelezen, dan kunt u op het tabblad Tikken zien voor welke
fondsen koerstikken worden gegenereerd. Indien er geen of te weinig koerstikken worden
gegenereerd, dan kan dat liggen aan...
· de paginadefinties kloppen niet, waardoor de pagina's niet voldoen aan de spatie- en
kommacontrole's.
· de zoektabel klopt niet waardoor de teletekstnamen niet gekoppeld zijn aan Vestics
fondsnummers.
· de paginanummers in de extra informatie in de zoektabel kloppen niet.
Als er wel tikken gegenereerd worden, maar de koersen van sommige fondsen kloppen niet, dan
kan het zijn dat de rubrieken niet correct gespecificeerd zijn. Zo kan het voorkomen dat de koers
bij bijna alle fondsen het formaat xxx,xx heeft. U bent dan geneigd om de rubriek te laten
beginnen bij het eerste cijfer en vervolgens 6 posities aan te geven. Het kan echter zijn dat er op
één van de andere subpagina's een enkele uiterschieter bij zit die een koers van xxxx,xx noteert,
en dus moet de rubriek 1 positie eerder beginnen en 7 posities lang gespecificeerd worden.
Dezelfde fouten kunnen optreden bij omzetten, aangezien deze bij controle aan het begin van de
dag misschien een getal van 6 cijfers bevat, maar aan het eind van de dag 7 of 8 cijfers groot kan
worden.

4.16.7 Koersen van opties en futures inlezen
Op dit moment is het nog niet mogelijk om via het configuratieschermpje van het
inleesprogframma voor Teletekst te kiezen welke pagina's allemaal ingelezen worden. Dat wordt
allemaal bepaald door de configuratiebestanden.
Er zijn 2 configuratiebestanden in het geding...
· TT_NOS.ini bevat de zenderspecifieke instellingen... welke pagina's zijn er, hoe is de pagina
indeling en hoe vaak moeten ze worden ingelezen.
· Tick_Teletext.ini bevat de algemene instellingen (niet zender-specifiek)
In TT_NOS.ini, waar de pagina's van NOS teletekst beschreven worden, worden deze pagina's
ook in zogenaamde PAGESETS gegroepeerd. Zo is er een pageset "AANDELEN" waarin staat
aangegeven welke pagina's de koersen van aandelen bevatten, terwijl de pageset "OPTIES" de
paginanummers bevat van alle opties en futures pagina's
In Tick_Teletext.ini staat weer aangegeven welke PAGESETS actief zijn. Dus om bepaalde
groepen pagina's te activeren of te deactiveren, moet Tick_Teletext.ini aangepast worden.
Om bijv. het inlezen van opties en futures via Teletekst te activeren gaat u als volgt te werk...
· start Windows Verkenner of open Deze computer
· ga naar de map \vestics\tables\ini
· dubbelklik op het bestand Tick_Teletext.ini of Tick_Teletext
· het bestand wordt nu automatisch geopend in Kladblok
· zoek nu de sectie [PAGESETS], deze ziet er ongeveer als volgt uit...
[PAGESETS]
1=1,INDICES
2=1,AANDELEN
3=1,BELEGGINGSFONDSEN
;4=1,OPTIES
· om het inlezen van opties en futures te activeren haalt u gewoon de puntkomma weg vóór de
regel van de opties
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· als de regel van de opties ontbreekt, voor dan een regel in zoals hierboven aangegeven, maar
zonder de puntkomma
· sluit kladblok en sla het gewijzigde bestand op
· herstart het inleesprogramma via het Status tabblad van Vestics
Door de opties te activeren worden tevens de koersen van de futures ingelezen. Het is niet
mogelijk om op deze manier alleen de opties of alleen de futures te activeren. Om de opties of de
futures apart te selecteren zijn wat aanpassingen nodig in het zenderbestand TT_NOS.ini. Zie het
hoofdstuk over Hoeveelheid data beperken voor een uitleg hoe een paginagroep weer verder
beperkt kan worden, zodat alleen de opties of alleen de futures ingelezen worden.

4.16.8 Hoeveelheid data beperken
Als u de teletekstpagina's ophaalt via Interenet, dan kan de hoeveelheid dataverkeer snel
oplopen. Als u een datalimiet heeft op uw internetabonnement, dan kan de grote hoeveelheid
data een probleem gaan vormen.
Indien u echter de moeite neemt om in de configuratiebestanden te duiken, dan kunt u zelf de
hoeveelheid dataverkeer heel eenvoudig terugbrengen.
Hele groep pagina's uitschakelen
We hebben de teletekstpagina's opgedeelt in een aantal logische groepen, al naar gelang de
inhoud. Zou zijn er de AANDELEN, BELEGGINGSFONDSEN, enz.
Via het instellingenbestand Tick_Teletext.ini wordt aangegeven welke pagina's ingelezen moeten
worden. Door bijvoorbeeld de beleggingsfondsen niet in te lezen brengt u het dataverkeer een
flink stuk terug.
· stop Vestics
· start de Windows Verkenner of open deze computer
· ga naar de map \vestics\tables\ini
· dubbelklik het bestand Tick_Teletext.ini
· zoek de sectie [PAGESETS]
· de-activeer bepaalde groepen door een puntkomma (;) vóór de betreffende regel te plaatsen
· sluit het programma af en sla de wijzigingen op
· start Vestics weer
Dat ziet er dan ongeveer zo uit...
[PAGESETS]
1=1,INDICES
2=1,AANDELEN
;3=1,BELEGGINGSFONDSEN
Individuele pagina's uitschakelen
In het instellingenbestand TT_NOS.ini staat aangegeven welke pagina's bij een bepaalde
paginagroep horen. Dus als u niet een hele paginagroep wilt uitschakelen, maar slechts een
gedeelte van de pagina's in die groep, dan kunt u deze pagina uit de groep halen. Elke
paginagroep wordt beschreven in een eigen sectie, bijv. [BELEGGINSGFONDSEN]. U schakelt
een pagina uit door een puntkomma (;) vóór de betreffende regel te plaatsen.
Dat ziet er dan ongeveer als volgt uit...
[BELEGGINGSFONDSEN]
1=524,0,0,0900,1800,5
;2=525,0,0,0900,1800,5
Pagina's minder frequent inlezen
De meeste pagina's worden elke 5 minuten ingelezen van teletekst. Een goede manier om het
dataverkeer te halveren zou zijn om elke pagina nog maar elke 10 minuten in te lezen. Of door de
inleestijden te differentieren, zodat bijvoorbeeld de aandelen elke 5 minuten en de
beleggingsfondsen slechts één keer per half uur ingelezen worden.
In bovenstaand voorbeeld van de beleggingsfondsen ziet u dat pagina 524 tussen 9 en 18 uur
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elke 5 minuten wordt ingelezen. Door van die 5 een 30 te maken verandert u de frequentie naar
een half uur.

4.16.9 FAQ, veel gestelde vragen
Mijn Pinnacle software maakt steeds verbinding
Steeds als ik mijn Pinnaclekaart wil gebruiken (ook buiten Vestics), dan wil deze verbinding
maken met het internet.
Oorzaak: Dit probleem wordt veroorzaakt doordat de Pinnacle webserver geaddresseerd wordt
via de symbolische naam 'localhost'. Om deze symbolische naam om te zetten in een IP-adres
wordt gebruik gemaakt van een Dynamic Name Server (DNS). Als uw DNS-instellingen dusdanig
zijn dat het omzetten van Internet namen naar Internet adressen via de DNS van uw internet
provider gebeurd, dan moet er dus eerst verbinding gemaakt worden met de DSN server voordat
het adres 'localhost' vertaald kan worden in het IP-adres 127.0.0.1.
Oplossing: Verander in de configuratiebestanden van Pinnacle de instelling "localhost" overal in
"127.0.0.1". U kunt daarvoor het best gebruik maken van de functie "Zoeken in mappen en
bestanden" en dan zoeken naar bestanden binnen de map van Pinnacle waarin het woord
"localhost" voorkomt.

4.17

Koersinleesprogramma WallStreet
Vestics ondersteunt het inlezen van intradag data vanaf WallStreet via een DDE-koppeling.
Bij Vestics worden standaard al een aantal tabellen uitgeleverd die nodig zijn voor de koppeling
met WallStreet.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we in gaan op het koersinleesprogramma voor WallStreet en
hoe u als gebruiker er mee kunt werken. Door steeds op de menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het
venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek over het koersinleesprogramma voor WallStreet in logische volgorde
doorbladeren.
In het help-boek Inleiding Koersinleesprogramma's vindt u een algemene inleiding over de rol van
koersinleesprogramma's in Vestics. Deze informatie is ook belangrijk bij het tot stand brengen van een koppeling met
WallStreet.
In het help-boek Het DDE Inleesprogramma vindt u informatie over het inlezen van koersgegevens via een DDEkoppeling in het algemeen. Sommige van deze informatie is ook relevant voor het inlezen van koersgegevens vanuit
WallStreet.

4.17.1 Instellingen
Om met behulp van het inleesprogramma voor DDE koersen van WallStreet te kunnen inlezen,
wordt gebruik gemaakt van het instellingenbestand DDE_WallStreet.ini, dat meegeleverd wordt
met Vestics en automatisch onderhouden wordt door Vestico.
Onder normale omstandigheden hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in dit
instellingenbestand en de hier verstrekte informatie is dan ook uitsluitend bedoeld als
achtergrondinformatie. Mocht u toch aanpassingen willen maken, neem dan eerst voor alle
zekerheid contact op met de Supportafdeling van Vestico.
[DRIVER]
NEWSERIES=10000
[DDESERVER]
NAME=WS
TIME=
PRICE=DATA!%s,PRICE
VOLUME=DATA!%s,VOLUME
OPENINT=DATA!%s,OPENINT
BIDPRICE=
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BIDVOLUME=
ASKPRICE=
ASKVOLUME=
TIMEDELAY=
MAXITEMS=1000
INCREMENTSYMBOLID=0
Via de instelling EXEPATH= kan de naam van het WallStreet programma ingesteld worden, zodat
deze automatisch door Vestics gestart kan worden als WallStreet niet loopt of gedurende de dag
plotseling stopt.
Naast het instellingenbestand wordt nog gebruik gemaakt van een Zoektabel met de naam
DDE_WallStreet.vmt.
Ook deze tabel is standaard op uw systeem aanwezig, maar omdat er geen standaard
fondsnamen zijn in WallStreet, kan het zijn dat u de externe zoeknamen in de Zoektabel moet
aanpassen in overeenstemming met de fondsnamen die u binnen WallStreet gebruikt. De
Zoektabel die door Vestico uitgeleverd wordt komt overeen met de fondsnamen die WallStreet
gebruikt bij standaard installatie van het programma.

4.17.2 Starten en stoppen
Voor de koppeling met WallStreet is een aparte instelling op het Gegevens tabblad van het
Instellingen Programma. Door een vinkje aan of uit te zetten bij WallStreet wordt de betreffende
koppeling automatisch gestart en gestopt.

Uiteraard moeten zowel WallStreet als het Vestics Datacentrum actief zijn om een volledige
koppeling mogelijk te maken.

4.17.3 Het Statusscherm
Het Statusscherm van de verbinding met WallStreet is identiek aan het Statusscherm van elke
andere koppeling met het Inleesprogramma voor DDE-koppelingen.
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Nieuwsinleesprogramma's
Op internet zijn tal van websites met financiëel nieuws. In Vestics is het mogelijk om enkele keren
er dag deze websites af te scannen en eventuele nieuwe berichten op te slaan in de
nieuwsverzameling van Vestics.
Een andere manier om op de hoogte te blijven van het financiële neiuws is door middel van een
abonnement op een nieuwsdienst via E-Mail. Veel van deze diensten worden zelfs gratis
aangeboden. Ook dergelijke E-Mail berichten kunnen door Vestics automatisch opgehaald
worden en opgeslagen worden in de nieuwsverzameling van Vestics.
Op die manier ontstaat er op termijn een mooi archief met allerlei gegevens over bedrijven en
macro-economische informatie die op een eenvoudige manier bij de geplande aanschaf van een
aandeel geraadpleegd kunnen worden.
Op dit moment zijn de volgende inleesprogramma's voor nieuws beschikbaar...
Nieuwsinleesprogramma vanaf internetpagina's
Nieuwsinleesprogramma vana E-Mail
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we deze functie verder toelichten. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.

4.18.1 Nieuws scannen op fondsnamen
Standaard worden alle ingelezen nieuwsberichten meteen gescanned op het voorkomen van
fondsnamen. Indien in een nieuwsbericht een bepaalde fondsnaam voorkomt, dan wordt
aangenomen dat het bericht nieuws bevat over het betreffende fonds.
De fondsnamen waarop gezocht wordt zijn opgenomen in de zoektabel NewsScanner.vmt. Deze
zoektabel kan desgewenst uitgebreid worden met extra zoekwoorden. Dit gaat als volgt...
1. Stop het nieuws inleesprogramma via de sluitknop
2. Start de Nieuwslezer via de menukeuze Vesticsknop >> Extra >> Nieuwslezer
3. Maak de menukeuze Extra >> Zoekwoorden beheren
4. Hierdoor wordt het programma Zoektabelbeheer gestart, en kunt u de zoektabel wijzigen
5. Nadat u het beheer van de zoektabel heeft afgesloten komt u weer terug in de nieuwslezer
6. Alle bestaande berichten zulllen nu automatisch opnieuw gescanned worden
7. U kunt nu het inleesprogramma opnieuw starten. Dat kan door Vestics te herstarten of door
het vinkje bij de Nieuwslezer weg te halen en weer aan te brengen.
Vanaf nu wordt de nieuwe zoektabel gebruikt om nieuwe berichten te scannen.
Bij het zoeken van woorden moet u zich wel realiseren dat het zoeken ook daadwerkelijk op
woorden gaat. Zoeknamen die een spatie of ander speciaal teken bevatten zullen nooit
overeenkomen met één woord in het nieuwsbericht. Gebruik daarom als zoekgegeven altijd het
meest unieke deel als een naam die uit meerdere onderdelen bestaat. Dus voor "van der Moolen"
geeft u als zoeknaam bijvoorbeeld "Moolen" op.

4.19

Nieuwsinleesprogramma HTML
Op de verschillende websites op Internet vindt u naast allerlei financiële informatie in artikelvorm
ook vaak een lijst van nieuwsberichten in de vorm van een tabel.
Vestico heeft een speciaal inleesprogramma ontwikkeld om deze (gratis) nieuwsartikelen van een
beperkt aantal websites ook beschikbaar te maken in Vestics.
In de nu volgende hoofdstukken van dit help-boek zullen we deze functie verder toelichten. Door steeds op de
menukeuze Volgende of Next te drukken, rechtsboven in het venster van deze help-tekst, kunt u het hele boek in
logische volgorde doorbladeren.
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4.19.1 Starten en Stoppen
Alle benodigde tabellen e.d. zijn reeds op uw computer aanwezig en er is dus geen verdere
voorbereiding vereist.
Door het Inleesprogramma voor nieuws via HTML aan te vinken op het Gegevens tabblad van het
Instellingenscherm kunt u het Nieuwsinleesprogramma starten.
Door het vinkje weg te halen wordt het programma automatisch gestopt.

4.19.2 Instellingen
Alle benodigde tabellen en instellingen voor het inlezen van nieuws via Internet zijn reeds op uw
computer geïnstalleerd en worden automatisch door Vestico bijgehouden.
Het betreft het instellingenbestand news.ini in de map \vestics\tables\ini.
Welke websites worden ingelezen?
In de uitgeleverde versie van news.ini vindt u één of meerdere nieuwsdiensten die ondersteund
worden. Omdat de nieuwsberichten op de verschillende websites sterk overlappen, zou u kunnen
overwegen om het inlezen te beperken tot één of twee favoriete websites.
Er is helaas nog geen mogelijkheid om via een Vestics functie het inlezen vanaf een bepaalde
web site te activeren en deactiveren. U moet daarom teruggrijpen op het programma Kladblok
(Notepad) dat standaard met Windows wordt meegeleverd.
Als u het bestand \vestics\tables\ini\news.ini in het Kladblok-programma laadt ziet u een aantal
gelijksoortige definities die elk uit 4 regels bestaan...
[INDEX]
INDEX2=http://www.eurobench.nl/nieuws.asp
ACTIVE2=1
SOURCEID2=2
SOURCENAME2=EB
Aan de URL in de regel INDEXn= kunt u zien voor welke website de betreffende definitie is.
Vervolgens kunt u per website aangeven of de betreffende website wel of niet ingelezen moet
worden door een 1 (aan) of 0 (uit) te plaatsen in de regel ACTIVEn=.
Hoe frequent worden websites ingelezen?
In het bestand news.ini vindt u ook onderstaande instelling die aangeeft hoeveel minuten er
gewacht wordt tussen achtereenvolgende raadplegingen van de website(s).
[DRIVER]
WAITTIME=5
U kunt deze instelling desgewenst veranderen naar een andere waarde.
Behalve de ACTIVEn= instelling en de WAITTIME= instelling zijn er geen instellingen in news.ini
die door u aangepast kunnen worden. Mocht het nieuws van een bepaalde website niet meer
goed ingelezen worden, stuur dan een e-mail naar de helpdesk van Vestics. Zij zullen de oorzaak
onderzoeken en een aangepast news.ini bestand op de Vestics server plaatsen.
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4.19.3 Het statusscherm
Terwijl het Nieuwsinleesprogramma voor HTML (Internet) actief is zal in het tabblad Status van
Vestics een klein statusvenster aanwezig zijn.

Initiëel is het statusvenster slechts klein en bevat alleen maar een mededeling over de status van
het programma en het aantal verzonden nieuwsberichten tot nu toe.
Door op de knop Details>> te drukken kan het statusscherm uitgeklapt worden zodat er meer
detailinformatie zichtbaar wordt.
Deze detailinformatie is opgedeeld over 2 tabbladen.
Het eerste tabblad is een generiek tabblad dat door alle Inleesprogramma's gebruikt wordt...

De rubriek Aantal fouten geeft aan hoeveel fouten er opgetreden zijn tot nu toe.
De rubriek Datacentrum Host geeft aan wat de naam is van de computer waar het Datacentrum
draait. Normaal is dat localhost oftewel dezelfde computer waar ook het Nieuwsinleesprogramma
draait.
De rubriek Poortnummer Datacentrum geeft aan op welk TCP/IP poortnummer het
Datacentrum draait. Dat is altijd 200.
Door op het tabblad Nieuws te klikken krijgt u onderstaande informatie over de activiteit van het
Nieuwsinleesprogramma...
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De rubriek Nieuwsberichten geeft aan hoeveel berichten er zijn ontvangen van het Internet.
De rubriek Status geeft aan wat het programma momenteel aan het doen is. Meestal staat hier
wachten omdat het programma steeds nadat de website(s) zijn ingelezen weer 5 minuten zal
wachten.
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Scannen koersbestanden 438
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In grafiek weergeven 185

339

410
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