1. O que é e como funciona o FlashTrader?
A plataforma FlashTrader é a principal plataforma para leitura de
fluxo (Tape Reading) do mercado brasileiro. É ótima para abrir e
fechar posições com rapidez devido ao seu layout totalmente
personalizável, que destaca o que você quer ver e facilita a
interpretação rápida do mercado. É indicada para day trade e
exclusiva do Grupo XP.
Download e Login:
Primeiro é necessário ativar a ferramenta, através do caminho:
FERRAMENTAS E SERVIÇOS >> Assinaturas de ferramentas &
serviços >> FLASHTRADER PRO >> ATIVAR
Você irá receber um e-mail com login, senha e assinatura. Nesse email há também o link para download da plataforma. Basta acessar
o link e instalar a plataforma no computador.
Roteamento:
Depois é necessário ativar o roteamento, através do caminho:
FERRAMENTAS E SERVIÇOS >> Autorização de roteamento >>
FLASH TRADER >> ATIVAR
2. Qual o custo da plataforma?
A plataforma é paga e seu custo é informado no mesmo local da
ativação, no seguinte caminho:
FERRAMENTAS E SERVIÇOS >> Assinaturas de ferramentas &
serviços >> FLASHTRADER PRO
Caso o preço não esteja logo abaixo do ícone de ativação, ele
estará no final da página. A cobrança será feita mensalmente em
sua conta XP.

3. Como efetuar o login?
Ao abrir o FlashTrader digite seu login e senha que recebeu por email e pressione OK.

4. Existe uma versão de simulação?
Na tela de login e senha existe uma opção “Modo Simulado”. Caso
queira operar nesse ambiente Demo basta marcar essa opção.

5. Como configurar o Book/ClickBook?
Lote padrão do book/clickbook e cor das corretoras:
Para configurar o lote padrão no qual sua boleta irá abrir e suas
ordens no clickbook serão enviadas:
https://www.xpi.com.br/arena-doinvestidor/video?id=xzah5A7xOBk&playlist=PL3X1ZOH_Ocs9Xx5N
b2SalaPPU3nnR4glm
Abrindo o book e personalizando:
Para abrir o book e configurar cores como quiser:
https://www.xpi.com.br/arena-doinvestidor/video?id=CcDOBjCfkmQ&playlist=PL3X1ZOH_Ocs9Xx5N
b2SalaPPU3nnR4glm#play
Abrindo o clickbook e personalizando:
O clickbook é a ferramenta para operar com maior rapidez, apenas
com um click:
https://www.xpi.com.br/arena-doinvestidor/video?id=f6gFlpJHSGw&playlist=PL3X1ZOH_Ocs9Xx5Nb
2SalaPPU3nnR4glm#play
6. Como abrir o Times & Trades e configurar?
O Times & Trades é a ferramenta que mostra os últimos negócios
realizados:
https://www.xpi.com.br/arena-doinvestidor/video?id=n8kk8EaZieI&playlist=PL3X1ZOH_Ocs9Xx5Nb2
SalaPPU3nnR4glm#play

7. Como abrir o Volume at Price?
O Volume at Price mostra o volume de negócios que saíram no dia
todo, separando por preço e por força de compra ou venda:
https://www.xpi.com.br/arena-doinvestidor/video?id=TSPHLWWz85k&playlist=PL3X1ZOH_Ocs9Xx5
Nb2SalaPPU3nnR4glm#play

8. Como utilizar o Ranking?
O Ranking serve para acompanhar as posições dos bancos e
corretoras no dia:
https://www.xpi.com.br/arena-doinvestidor/video?id=CfspYRL5siM&playlist=PL3X1ZOH_Ocs9Xx5Nb
2SalaPPU3nnR4glm#play

9. Como abrir o Resumo de Mercado (painel de cotação)?
O resumo de mercado mostra as cotações dos ativos que você quer
acompanhar:
https://www.xpi.com.br/arena-do-investidor/video?id=Ybp6RmKu3U&playlist=PL3X1ZOH_Ocs9Xx5Nb2SalaPPU3nnR4glm#play

10. Como verificar minha posição?
O FlashTrader é indicado para Day Trade, pois não há integração
com a custódia da XP. Caso queria passar posicionado é
necessário acompanhar sua posição através de outra plataforma,
como XP Pro, HB, notas de corretagem e posição consolidada do
site da XP.
Para acompanhar sua posição do dia:
https://www.xpi.com.br/arena-doinvestidor/video?id=_AUCnd5ZWro&playlist=PL3X1ZOH_Ocs9Xx5
Nb2SalaPPU3nnR4glm#play
11. Como visualizar as ordens do operador?
Para acompanhar as ordens do dia:
https://www.xpi.com.br/arena-doinvestidor/video?id=Qbjrf3rY9EY&playlist=PL3X1ZOH_Ocs9Xx5Nb2
SalaPPU3nnR4glm#play

12. Como salvar o perfil?
Após montar o perfil é necessário salvar para não precisar fazer
novamente:

https://www.xpi.com.br/arena-doinvestidor/video?id=DrwZ8AIDNII&playlist=PL3X1ZOH_Ocs9Xx5Nb
2SalaPPU3nnR4glm#play

13. Como reenviar a senha?
Ao abrir o FlashTrader há um link “Esqueci a Senha”. Basta clicar
no link e você receberá por e-mail uma nova senha. Caso não
esteja recebendo é necessário entrar em contato direto com a
FlashTrader para entender o motivo.

14. Qual o contato direto do desenvolvedor do FlashTrader?
Site: http://flashtrader.com.br/
Telefone: (11) 3080-2060
E-mail: atendimento@flashtrader.com.br

