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E.A.S

untuk sementara hanya dapat
diakses melalui VPN

I

Guide
Contoh VPN yang digunakan (SOPHOS) dengan IP
203.192.168.22. Masukkan username dan password pada
kolom yang ada kemudian enter atau klik logo login.

Tampilan homepage setelah melakukan login, software VPN
harus diunduh terlebih dahulu.

Klik menu Remote Access, pilih software yang cocok dengan
sistem operasi. Klik download dan kemudian install software.

- Setelah berhasil install, klik pada symbol tanda panah
pada taskbar kemudian klik kanan icon traffic light pada
taskbar kemudian klik connect.
- Masukkan username dan password yang sama seperti
pada saat login pada website

II

Log in E.A.S
Pada browser internet(Cth: Google Chrome, Mozzilla, Internet Explorer), masukkan alamat
berikut: 61.14.136.225/BOS kemudian tekan enter

1. Masukkan ID yang telah anda miliki pada kolom User Name
2. Masukkan Password yang telah anda miliki pada kolom Password

Home Page E.A.S
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1. Klik change password untuk merubah password
2. Klik Logout untuk keluar dari sistem EAS
3. Klik salah satu pilihan bahasa untuk memilih bahasa yang diinginkan
4. Klik Compass Administration System , untuk kembali ke Home page
5. Klik salah satu menu untuk dapat melihat sub-menu sesuai kebutuhan

Referensi Data

Pada menu Reference Data hanya terdapat satu
sub-menu yaitu Currency yang berfungsi untuk melihat
nilai mata uang pada hari itu

Berfungsi untuk melihat nilai mata uang pada hari itu
Untuk melihat tabel ini, buka Reference Data kemudian klik pada “Currency

Monitor
Memantau dan membatalkan order
Memantau posisi terbuka klien
Memantau keuangan klien yang terkait
dengan transaksi.
Memantau transaksi yang sudah dieksekusi

Order
Melihat kegiatan transaksi

Digunakan untuk memantau order, melihat status, dan melakukan pembatalan order yang telah
dilakukan klien
Caranya:
1. Pilih menu Monitor kemudian klik “Order”
2. Untuk melakukan pembatalan, klik Cancel Order pada kolom Action

Position

Di dalam menu ini menampilkan posisi terbuka dan kondisi keuangan yang dimiliki klien
secara real time
Caranya:
Pilih menu Monitor kemudian klik “Position”

Risk

Menu ini berfungsi untuk memantau kondisi keuangan dan mengatur tingkat resiko klien yang
terkait dengan transaksi.
Caranya:
Pilih menu Monitor kemudian Klik “Risk”

Trade by Fill

Untuk melihat kegiatan transaksi yang sudah dieksekusi secara real time
Caranya:
Pilih menu Monitor kemudian klik “Trade By Fill”

Report
Laporan ringkasan kondisi keuangan
Laporan ringkasan kondisi keuangan dan transaksi
Laporan riwayat harga penyelesaian
Laporan transaksi yang sudah terjadi

Daily Ledger

Daily Ledger digunakan untuk mengetahui Laporan ringkasan kondisi keuangan dari rekening
klien setelah penutupan pasar
Cara untuk mendapatkan laporan ini:
1.Pilih menu “Report” pada Homepage, kemudian klik sub-menu Daily Ledger
2.Pilih tanggal pada “Trade Date”
3.Kemudian pilih account, lalu klik search
4.Untuk men-download report ini klik Export di sisi kanan; report dapat di-download dalam
bentuk file PDF, CSV & XLS

Daily Statement

Menu ini untuk mengetahui laporan ringkasan kondisi keuangan dan transaksi klien secara
detil pada akhir hari perdagangan
Cara untuk mendapatkan laporan ini:
1.Pilih menu “Report” pada Homepage, kemudian klik sub-menu Daily Statement
2.Pilih tanggal pada “Trade Date”
3.Kemudian pilih account, lalu klik search
4.Untuk men-download report ini klik Export di sisi kanan; report dapat di-download dalam
bentuk file PDF, CSV & XLS

Settlement Price History

Menu ini untuk mengetahui laporan riwayat harga penyelesaian yang ditetapkan oleh ICDX
pada akhir hari perdagangan
Cara untuk mendapatkan laporan ini:
1.Pilih menu “Report” pada Homepage, kemudian klik sub-menu Settlement Price History
2.Pilih tanggal pada “Data Range”
3.Pilih Account (Bila login yang digunakan memiliki account lebih dari satu)
4.Pilih instrument yang diinginkan. Apabila tidak memilih instrument dan atau instrument type
apapun maka yang ditampilkan adalah laporan secara keseluruhan. Kemudian klik search
5.Untuk men-download report ini klik Export di sisi kanan; report dapat di-download dalam
bentuk file PDF, CSV & XLS

File Summary

Menu ini untuk mengetahui laporan transaksi yang sudah terjadi
Cara untuk mendapatkan laporan ini:
1.Pilih menu “Report” pada Homepage, kemudian klik sub-menu Settlement Price History
2.Pilih tanggal pada “Data Range”
3.Pilih instrument yang diinginkan. Apabila tidak memilih instrument dan atau instrument type
apapun maka yang ditampilkan adalah laporan secara keseluruhan. Kemudian klik search
4.Untuk men-download report ini klik Export di sisi kanan; report dapat di-download dalam
bentuk file PDF, CSV & XLS
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