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ePROMAK NEXT 
Smart investing.

Inwestor giełdowy to dzisiaj przede wszystkim użytkownik pracujący online. Platforma tradingowa 
musi zapewnić mu wygodny i bezpieczny dostęp do niezbędnych informacji niezależnie od miejsca 
i urządzenia, na którym pracuje.

Kluczowe korzyści.

• Nieograniczony dostęp do rynków giełdowych

• Pełny obraz sytuacji rynkowej

• Łatwa obsługa na każdym urządzeniu 

• Swoboda rozbudowy w zależności od potrzeb

• Bezpieczeństwo i poufność informacji

• Wydajność i szybkość działania

ePROMAK NEXT to nowoczesne rozwiązanie stworzone z udziałem inwestorów, które w pełni odpowiada ich ocze-

kiwaniom. Dzięki zastosowaniu metody projektowania opartej na design thinking, jest unikalnym, kompletnym i wy-

dajnym narzędziem umożliwiającym sprawne poruszanie się w świecie globalnych rynków finansowych. Wysoki 

komfort działania, przejrzysta architektura informacji oraz intuicyjny interfejs sprawiają, że system Asseco znajduje się 

w czołówce światowych rozwiązań tej klasy.

ePROMAK NEXT dostarcza kompletny zestaw usług brokerskich oraz pakiet informacji wspierających efektywne 

inwestowanie. Dodatkowo, łatwość rozbudowy systemu o kolejne komponenty, m.in. robo-advisory, fundusze inwe-

stycyjne, umożliwia elastyczne dopasowanie oferty domu maklerskiego do zmieniających się oczekiwań inwestora 

giełdowego.



Cechy i zalety systemu.

Kompleksowe podejście

ePROMAK NEXT dostarcza inwestorowi intuicyjnie zor-

ganizowany zestaw usług, zarówno w zakresie transak-

cyjnym, jak i informacyjnym. Dzięki temu, rozwiązanie 

zapewnia dostęp nie tylko do kompletnego i aktualne-

go obrazu portfela klienta i jego aktywności inwesty-

cyjnej, ale także do obecnych trendów i sytuacji na ryn-

kach finansowych. Nowoczesny Dashboard prezentuje 

informacje zgodnie z priorytetami klienta, pozwalając 

na natychmiastowe złożenie zlecenia.

Dostęp do rynków

Zarządzanie zleceniami kupna i sprzedaży instrumentów 

finansowych oraz dostęp do informacji o stanie i war-

tości aktywów (holdings) klientów podnoszą komfort 

i bezpieczeństwo inwestowania, dając możliwość mo-

nitorowania bieżącego stanu rynku. Alerty dotyczące 

zmian na rynku, powiadomienia o wykonaniu zlecenia, 

jego modyfikacji lub anulowaniu dają gwarancję pełnej 

kontroli i skuteczności działalności inwestycyjnej. 



Serwisy informacyjne i social media

Integracja zewnętrznych i wewnętrznych serwisów in-

formacyjnych oraz kanałów social media pozwala na na-

tychmiastowe dostarczanie spersonalizowanych treści, 

zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami inwestora. 

Prezentowane w przejrzysty sposób ułatwiają i przy-

spieszają działanie, budując przewagę inwestycyjną.

Intuicyjność

Założenia architektury i wyglądu systemu zostały wypracowane podczas sesji warsztatowych z inwestorami, zgodnie 

z wytycznymi design thinking. Zastosowanie zaawansowanych metod UX zapewnia optymalną ergonomię użycia 

platformy na wszystkich urządzeniach, dzięki łatwemu zarządzaniu komponentami transakcyjnymi i informacyjnymi. 

Uwzględnienie na etapie projektowania UI konieczności rozbudowy rozwiązania o nowe możliwości, maksymalnie 

skróciło czas wykonania integracji i pozwoliło na pełne wykorzystanie możliwości systemu.

Uniwersalność i otwartość

Zastosowanie technologii RWD (Responsive Web De-

sign) zapewnia komfort inwestowania, niezależenie od 

używanego urządzenia. ePROMAK NEXT jest w pełni 

skalowalnym rozwiązaniem przystosowanym do pracy 

na desktopie, tablecie czy smartfonie z systemami An-

droid i iOS. Zastosowane rozwiązania architektoniczne 

oraz metodyka projektowania interfejsu użytkownika 

pozwalają na łatwą rozbudowę o dodatkowe elementy 

(tzw. Robo Advisory) oraz uniwersalność obsługi, bez 

względu na lokalną specyfikę rynku. Dodatkowo, wyko-

rzystanie zaawansowanych technologii i mechanizmów 

zabezpieczających gwarantuje wysoki poziom bezpie-

czeństwa i niezawodności, potwierdzone wielokrotnymi 

testami i audytami.



Funkcjonalności systemu.

Dashboard

• Waluacja portfela i informacje o posiadanych aktywach

• Watchlist

• Bieżące notowania indeksów

• Statystyki rynków

• 5 najlepiej/najgorzej performujących spółek

• Serwisy informacyjne i social media

My instruments

• Prezentacja informacji dotyczących instrumentów 

finansowych w portfolio klienta

• Zarządzanie instrumentami finansowymi w portfolio 

klienta

• Corporate actions z posiadanych papierów warto-

ściowych

Portfolio

• Waluacja portfela oraz informacje o posiadanych 

aktywach

• Waluacja historyczna z możliwością porównania 

do wybranych benchmarków

• Szczegółowa informacja o środkach finansowych 

na rachunku

• Wykorzystanie depozytu zabezpieczającego

• Przelew środków z rachunku

Orders

• Aktywne zlecenia

• Nowe zlecenie

• Anulowanie i modyfikacja zlecenia

• Zlecenia historyczne

• Szczegóły zleceń (aktywne i historyczne)



Markets

• Przegląd notowań BBO oraz kursów transakcyjnych 

(Level I) wraz z historią transakcji na sesji

• Pełny karnet ofert oraz kursów transakcyjnych

 (tzw. Level II)

• Dynamiczny wykres notowań instrumentów 

 (kursy i wolumeny)

• Alerty

Requests

• Rejestracja wniosku

• Przeglądanie wniosków

Social media & News

• Integracja z wybranymi kanałami informacyjnymi 

i dostawcami informacji

• Prezentacja informacji z kanałów informacyjnych

• Prezentacja informacji profilowanych dostarczanych 

przez brokera (analizy, rekomendacje)

Settings

• Konfigurowanie aplikacji

• Moduł raportowy

• Przeglądanie parametrów umowy i danych klienta

Asseco dla rynku kapitałowego

Asseco Poland jest dostawcą rodziny rozwiązań PROMAK dedykowanych dla sektora finansowego, które skutecznie 

wspomagają pracę biur maklerskich, banków, depozytariuszy oraz inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i in-

stytucjonalnych. Spółka jest także największą polską firmą informatyczną notowaną na GPW oraz 6. producentem 

oprogramowania w Europie. Stoi na czele międzynarodowej Grupy Asseco, która działa w 54 krajach i zatrudnia 

ponad 20 tys. osób.
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