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TISZTELT ÜGYFELEINK! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a korábbi terveknek megfelelően a Trade Reporting rendszer újabb 

funkciókkal bővül. A beküldött jelentések, illetve azokra érkező visszaigazolások jobb áttekinthetősége 

érdekében további lekérdező-monitorozó szolgáltatásokat vezetünk be, melyek az alábbiak: 

JELENTÉS MONITORING 

A jelentés monitoring funkció lehetővé teszi, hogy az Önök által beküldött jelentésállományokban található, 

egyes trade-ekre vonatkozó jelentések főbb adatait soronként megtekinthessék, a listázott adatokon szűrések 

és keresések indíthatók. A jelentésekhez kapcsolódóan megjelenített oszlopok köre a felhasználó által 

bővíthető a jelentésekhez rendelt 29 darab főbb adatoszlop közül. A jelentések részletese adatainak 

megjelenítésére szolgáló felületre több irányból is navigálhat a felhasználó: 

 Tranzakció monitoring felületen kiválasztható azok tranzakciók köre, melyek jelentéseit részletesen 

szeretnénk látni, majd egy lekérdezést követően külön felületen megjelennek a jelentéses soronként, 

kereshető- szűrhető formában. 

 A Jelentés monitoring felületen a tetszőleges jelentésadatokat beírva lekérdezhetők a keresés-szűrési 

feltételnek megfelelő jelentések köre. A kiválasztott jelentésekre vonatkozóan az ahhoz kapcsolódó 

historikus jelentésadatok is lekérdezhetők. 

ÜGYLET MONITORING 

Az Ügylet monitoring felületen a felhasználók a sikeresen bejelentett Trade report és Backloading jelentéseket 

láthatják, soronként kilistázva. Az egyes jelentések esetében láthatóak annak jellemzőbb adatai, illetve hogy 

milyen azonosítóval bíró csomagban került feladásra. Az ügylet monitoringban listázott jelentések esetében 

megtekinthetők az ahhoz kapcsolódó jelentések köre – az életciklus üzenetekkel együtt. Vagyis egy sikeresen 

lejelentett ügylethez kapcsolódóan az összes kapcsolódó jelentés kereshetővé válik. 

KOMMUNIKÁCIÓ MONITORING KIEGÉSZÍTÉS 

A Kommunikáció monitoring felületen a feltöltött tranzakció azonosítója is bekerült a kereshető-szűrhető mezők 

körébe, így lehetővé vált konkrét tranzakciókhoz tartozó kommunikációs log információk és visszajelzések 

lekérdezése. 

Az új funkciók használatához az Önök által előállított riportok formátumán nem szükséges semmilyen 

módosítást végezni. Az új lekérdezések természetesen a korábban beküldött jelentések esetében is 

alkalmazhatók, nem csak a továbbiakban beküldöttek esetében. 

 

 

 



 

 
 

 

MODIFICATION VÁLTOZÁSOK 

A Modification jelentések esetében korábban az volt az elvárás, hogy a módosult adatokat is tartalmazó teljes 

jelentésadat kerüljön feladásra. A fejlesztések eredményeként ez annyiban változott, hogy a továbbiakban 

lehetséges csak a megváltozott mezők értékeinek feladása is. Mindemellett az adattári követelményeknek 

eleget téve a nem módosítható mezők köre valamint az azonosító mezők továbbra is feltüntetendők az 

üzenetben. 

Korábban gondot jelentett az eredetileg interim Trade ID-val lejelentett tételekhez tartozó tradeID (UTI) 

azonosító hozzárendelése. Az új verzióban ehhez kapcsolódó módosítások is átvezetésre kerültek, így az ITI-

UTI lejelentések is feladhatók. Természetesen mintaüzeneteket ezúton is küldünk Ügyfeleink részére, de a 

CSV és XML állományok nem változtak meg, mezőváltozások nem történtek.  

A fejlesztések tartalmazó új rendszerverzió várhatóan 2014. március 29-cel bezárólag már elérhető lesz az éles 

rendszerben is, de lehetőségeink szerint törekszünk a fejlesztések március 26-i élesítésére. 

 

Amennyiben további kérdésük merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, forduljanak bizalommal a KELER 

Csoport kollegáihoz az alábbi elérhetőségeken: 

Elérhetőségeink: 

Csiszér Péter 

Stratégiai és Ügyfélkapcsolati Igazgató 

Tel: (+36 1) 483 – 6274  

E-mail: csiszer.peter@keler.hu  

Banadics Iván    

osztályvezető 

Stratégiai és termékmenedzsment osztály 

Tel: (+36 1) 483 – 6284 

E-mail: banadics.ivan@keler.hu 

 

Szarka Gergely  

termékmenedzser 

Stratégia és Termékmenedzsment Osztály 

Tel: (+36 1) 483 – 6213 

E-mail: szarka.gergely@keler.hu 

Nyíri Szabolcs 

osztályvezető 

Ügyfélkapcsolati és marketing osztály 

Tel: (+36 1) 483 – 6187 

E-mail: nyiri.szabolcs@keler.hu  

 

Központi e-mail cím: tradereporting@keler.hu 

 

 

 

Budapest, 2014. március 20. 
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