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Jelen dokumentum a rendszer felhasználói kézikönyve. A rendszer minden kiadásához egy teljes értékű,
az aktuális kiadásnak pontosan megfelelő felhasználói dokumentáció tartozik.

Az alábbiakban felsorolásra kerülnek a rendszerben implementált képernyők, a rajtuk megjelenített
adatok, esetleges validációk, valamint a képernyőn definiált gombok.

A felhasználó a belépés előtt eldöntheti, hogy a választható nyelvek közül melyiket kívánja használni. A
nyelv megváltoztatását követően a belépő képernyőt újratöltjük a kiválasztott nyelv elemeivel. Minden
további képernyő címkéi és üzenetei a választott nyelven fognak megjelenni.
A bejelentkező képernyőn a felhasználói azonosító, egy jelszó beadására szolgáló mező található,
amennyiben a felhasználó üzemidőben próbálja meg elérni az oldalt.
Ha felhasználó üzemidőn kívül próbálja az oldalt elérni, akkor a KELER által meghatározott üzenet jelenik
meg a képernyőn.
A felhasználó név és jelszó megadása után a rendszer autentikálja a felhasználót.
Első bejelentkezéskor, vagy ha a KELER „Üzemeltető” új jelszót ad meg, akkor a jelszó módosítása
kötelező. Amíg ez meg nem történik, semmilyen tranzakció nem történhet a felhasználó nevében.
Ezzel a képernyővel találkozik először a felhasználó. Ez szolgál a felhasználó beléptetésére a megfelelő
adatok megadása után.

A feltöltés a felhasználó saját gépérről, vagy a lokális hálózatán lévő hálózati meghajtóról történhet. A
megnyíló tallózó ablakban megjelenő fájl kiterjesztése „XML” vagy „XLS” lehet.

Főbb funkcióismertető:
Fájl feltöltés: A gomb megnyomása után megindul a feltöltés, illetve a fájl ellenőrzése.


XML” vagy „XLS” állomány feltöltése:

Fájl tárolása a fájlrendszerben: a fájlt nem eredeti nevén tároljuk.

2.1.1

Egy állomány feltöltése

Az állomány sikeres betöltés esetén a következő információ jelenik meg számunkra.

Amennyiben az állományban logikai hiba található a következő ablakkal találkozhatunk:

A feltöltés csak egy a paraméterben meghatározott időponttól lehetséges, amennyiben még nem
tölthetünk fel semmit a következő hibajelzés jelenik meg számunkra.

2.1.2

Többes állomány feltöltés

Lehetőséget biztosítunk több állomány egyidejű kiválasztására és feltöltésére. A ctrl + bal egér és a shift
gomb + bal egér segítségével van lehetőségünk egyesével kijelölni illetve tömegesen kijelölni az
állományokat a mappából. Betöltés követően egy összegző ablakot láthatunk, ami segítségével meg tudjuk
vizsgálni az egyes állományok betöltése milyen eredménnyel zárult. Amennyiben a betöltés hibás, ekkor
az ikonra kattintva elő tudjuk hívni az állományhoz tartozó hiba magyarázatát.

Sikeres betöltés esetén minden egyes sor után a következő üzenetet láthatjuk:

Hibás feltöltés esetén viszont egy figyelmeztetés jelenik meg, hogy a feltöltés eredményét az ikonra
kattintva tudjuk megnézni.

Az oldal a feltöltött fájlok listáját adja vissza. A feltöltések kiválasztása szűrő mezők segítségével
történik. Ha nem saját felhasználó lépett be, akkor a szűrés minden esetben a felhasználóhoz kapcsolódó
partnerre vonatkozik, más partner adatait nem KELER felhasználó nem láthatja.

A találati listában lévő tételhez kapcsolódó „Tranzakciós fájl napló”

ikonra kattintva a fájllal

kapcsolatos tranzakció napló jelenik meg.

A „TR adatlekérdezés”

ikonra kattintva a felhasználót a tranzakciós adatlekérés ablakra navigáljuk,

ahol lekérheti a fájlok tartalmát. Itt letölthető mind a küldés és mind a válasz állományok, a „letöltés”
ikonra kattintva a küldés oldali állományokat tekinthetjük meg.

A „válasz letöltés”
állományt megtekinteni.

ikonra kattintva lehetőségünk van a TR által visszaadott xml

A Tranzakció tételeit láthatjuk a következő képen, lehetőségünk van letölteni a jelentést Excel
formátumba. Letöltés előtt megjelenő kérdés hatására vagy teljes vagy megjelenített adatok exportját
érhetjük el.

A felületen lehetőségünk nyílik az előzőleg megjelölt tranzakciókban feladott jelentések megtekintésére.
A listázásra kerülő tételek adatai oszlopos elrendezésben láthatóak, kereshető- szűrhető és rendezhető
formában. Mivel a táblázatban szereplő oszlopok száma jelentős ezért a fixen megjelenített oszlopokon
felül a listához újabb oszlopokkal bővíthetjük és ezeket később el is rejthetjük. A következő felsorolásban
található azon oszlopok, amivel a listánkat bővíthetjük.

Alaphelyzetben mindig az adott oszlopokat jelenítjük meg, a listát bővíthetjük a bal felső sarokban
található funkció gomb segítségével. Amennyiben a listánkat a felajánlott összes oszloppal bővíteni
szeretnék a felső sorban található „pipával”
oszloppal kiegészíteni a jelentésünket.

azonnal megtehetjük. Lehetőségünk van csak egy – egy

A felület lehetőséget biztosít a megjelenített adatok exportjára is. Ezt a „letöltés”
gomb segítségével érhetjük el.

A KELER TR rendszeréből adott időszakra vonatkozó statisztikák is elérhetőek, letölthetőek. A rendszer a
gyorsabb lekérdezés érdekében felajánl fix értékeket (napi, heti, havi adatokra vonatkozóan).

A megjelenő statisztikai adatok a lehetséges státuszok alapján mutatják, be, hogy az adott időszak alatt
adott státuszban mennyi jelentés található.
Az oszlopokra kattintva az egyes státuszokhoz vonatkozó jelentések részletes bontásban is
megtekinthetőek. Ezen belül is további bontás láthatóak az ügyletjelentés előzményei, azaz például, hogy
volt-e hibás jelentés.

A jelentések megtekintés gombra kattintva a konkrét jelentések kerülnek megjelenítésre.

Az egyes státuszok alatt az alábbi információ érhető el:
Beküldött jelentések száma: Az adott időszak alatt KELER felé megküldött, és befogadott kereskedés
utáni közzétételek összessége. Fontos megemlíteni, hogy a KELER TR rendszere logikai és tartalmi

ellenőrzést is végez, azonban a formai ellenőrzés még a KELER TR rendszerbe való kerülés előtt
megtörténik; így ha egy beküldött jelentés formai hibát tartalmaz, akkor azt a KELER nem fogadja be,
nem is jut el a TR rendszerig, ezért ebben a kimutatásban nem is fog szerepelni.
Hibás jelentések száma: A KELER TR rendszere által formailag befogadott, de logikai hiba miatt
elutasított jelentések számát mutatja.
Javított jelentések száma: A hibás jelentések közül azok, amik végül javításra kerültek
Jogszabály alapján nem jelentett ügyletek száma: Azon jelentéseket tartalmazza, amiket a KELER
befogadott, logikai és tartalmi szempontból helyesek, de nem kerültek publikálásra.
Ez két dolog miatt lehetséges:


az ügyfél a „Trade Publication indicator” mezőben a „0” értéket adta meg, vagy



a jogszabályban foglaltak alapján az ügyletadatok publikálása nem az adott piaci szereplő,
hanem a másik fél kötelezettsége.

Publikált jelentések száma: Azon jelentések száma, amelyek az adott időszak alatt publikálásra kerültek.
Gyakorlatilag az összes KELER által befogadott jelentésből le kell vonni azokat, amik hiba miatt
elutasításra kerültek, illetve amelyek jogszabály alapján nem kerültek publikálásra, de hozzá kell adni a
javított tételeket, így megkapjuk a publikált jelentések számát.
Az egyes számértékekre kattintva a rendszer jelentés monitoring felületén, pozícionáltan megjelennek a
tételes jelentések és adataik. A tételes lista MS Excel-be exportálható.

A partner „Adminisztrátor” szerepkörben lévő felhasználója ellenőrizheti az „Adatkezelő” (és
természetesen az „Adminisztrátor”) szerepkörben lévő felhasználók tevékenységét. A lehetséges
szűrőfeltételek (pl. felhasználó, dátum intervallum, tevékenység) megadása mellet a találati lista
tartalmazza a tevékenységre vonatkozó szükséges információkat, amelyet a rendszer a felhasználói
aktivitás naplóból hív le.

Főbb szűrőnézők:


Felhasználó: A személy neve. A név részleteire is lehet szűrni (%like%)



Tevékenység időpontja: A felhasználó aktivitásának kezdete és vége.



Tevékenység: Tevékenység kiválasztása



Partner: Partner kiválasztása.

Első bejelentkezés után a jelszóváltás kötelező. A karbantartást minden felhasználó elvégezheti, de csak a
saját adatait láthatja.
A felhasználók felvitelét, egyéb adatok karbantartását a KELER „Üzemeltető” végzi.
A funkció indításakor a felhasználó szűrés és találati lista nélkül azonnal a saját felhasználó karbantartó
oldalra kerül.
Az felhasználó a saját adatainak részleges módosítását (pl. jelszó, telefonszám, E-mail) végezheti el, de
semmilyen rendszer adminisztrációs funkciót nem végezhet
Fontosabb mezőmagyarázat:


Felhasználó azonosító: Felhasználó login kódja



Felhasználó neve: Teljes név titulással együtt



Nyelv: A felhasználó nyelve



Jelszó: A belépési jelszó



Jelszó megerősítve: A mezőben megadott jelszónak meg kell egyeznie az előző mezőben
megadottakkal



Telefonszám: Felhasználó telefonszáma



E-mail: Felhasználó e-mail címe



Felvitel dátuma: Felvitel dátuma



Módosítás dátuma: Módosítás dátuma



Jóváhagyás dátuma: A 4 szem elve alapján történt 2.szintű jóváhagyás dátuma



Partner: A partner, amelyhez a felhasználó hozzá van rendelve, megbízásait feltöltheti,
láthatja. A partner lehet KELER is, amely ilyen értelemben a belső felhasználót jelöli.



Szerepkőr: A felhasználó szerepköre, amely alapján az elemi jogosultságok is kiosztásra
kerülnek.



Előző belépés időpontja: Előző bejelentkezés dátuma

A jelen fejezet a KELER MIFID APA webservice tesztelés egy segédletét tartalmazza, amely a SoapUI
eszköz beállításain vezet végig. Ezekkel a beállításokkal sikeres a KELER APA webservice használata.
1. Kulcsok betöltése a kulcstárba (jelszó kezeléssel)

2. SSL kulcs helyének beállítása

3. Signature kulcs beállítása (a mintában „x”)

4. Authorization beállítása

5. Request property beállítása

6. SSLv és TLSv beállítása a soapui.bat file-ban

7. Privát kulcs beállítása SoapUI /jre/bin/javacpl.exe-ben

8. xxxxxx.pfx file importálása (kapott kulcs jelszót kell használni, és nem a sign végű file)

