
MT4 Supreme Edition Stay Connected
I denna guiden hittar du installations- och användningsinstruktioner för MT4 Supreme Edition.
Installationsprocessen och användningen är densamma i nya MT5 Supreme Edition . Alltså använd
helt enkelt instruktionerna som beskrivs i din MetaTrader 5 Supreme Edition.

1.Installation av Admiral Connect
Download MT4 Supreme Edition och se till att MetaTrader 4 är stängt under installationsprocessen.

När nedladdningen är klar, öppna .zip filen och dubbelklicka på Admiral-MT4-Apps.exe filen i .zip
arkivet för att köra den. Detta bör starta installationsassistenten.

Om du har flera instanser av programvaran installerade på ditt system kan du använda knappen Find
MetaTrader för att hitta rätt version.

Klicka på Install knappen och följ instruktionerna på skärmen, tills installationen har slutförts.

Observera att Admiral Connect tillägget för närvarande stöds endast för Windows.

Efter installationen kan du hitta expertrådgivarna i navigationsfönstret i ditt MT4
programvarugränssnitt. För att placera en av dem i diagrammet:

1. högerklicka respektive indikator, och
2. välj Bifoga till ett diagram, eller
3. dra indikatorn direkt i diagramfönstret.

2.Aktuella nyheter i realtid via Admiral Connect
Admiral Connect kan visa ditt nyhetsflöde i realtid. Du kan anpassa vilka flöden du vill följa, inklusive
ett antal flerspråkiga alternativ.
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2.1.Lägg till nyhetsflöden
Du kan lägga till flöden så fort Admiral Connect är aktivt i diagrammet.

För att lägga till dem:

1. klicka Add a feed knappen högst upp i Admiral Connect gränssnittet och ett nytt fönster med
tillgängliga flöden kommer att öppnas

2. välj en leverantör och ett av de erbjudna flödena

3. bekräfta ditt val genom att klicka på knappen Add a feed i följande gränssnitt.
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Visa flöden på ett annat språk:

1. ställa in din MT4 på respektive språk, och sedan
2. välj lämpligt foder bland det utbud som erbjuds.

Till exempel är Jandaya namnet på det tyska fodret.

2.2.Filters
Det är också möjligt att filtrera nyhetsflöden. Du kan till exempel välja att Admiral Connect ska visa
endast nyheter som innehåller ett viss nyckelord.

Detta gör du genom att klicka på knappen Add filter högst upp i gränssnittet. Om du vill ställa in mer
än en nyckelfras kan du separera dem med ett kommatecken.

Om du t. ex. använder nyckelordet EUR/USD, GBP/USD kommer du att söka fram alla nyhetsinlägg som
innehåller antingen EUR/USD eller GBP/USD.

Dessutom kan du ställa in ett larm för nyheter som innehåller dina specifika nyckelfraser.

2.3.Radera nyhetsflöden
Om du vill ta bort ett nyhetsflöde väljer du det i drop-down menyn i det övre vänstra hörnet av
gränssnittet. Klicka på alternativet Edit feed och välj sedan Remove feed för att bli av med det.

2.4.Avkoppla fönstret
Du kan ta bort Admiral Connect fönstret från din MetaTrader. Då visas Admiral Connect i ett separat
fönster som kan dras till andra skärmar om du använder fler än en.

Detta gör du genom att klicka på knappen Undock window högst upp i gränssnittet. Om du vill återgå
till den här ändringen väljer du helt enkelt knappen Re-dock window som ersatte Undock-knappen i
det avkopplade fönstret.

3.Insättning/uttag
Knappen Deposit/Withdraw högst upp i Admiral Connect-gränssnittet leder dig vidare till Trader`s
Room i din webbläsare. Med Trader`s Room kan du bekvämt utfärda uttag och insättningar.

4.Handelsanalys
Med Admiral Connect kan du analysera dina affärer och förbättra din handelsstrategi utifrån
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resultaten. Den visar dina starka och svaga sidor och erbjuder unika analyser för att hjälpa dig med
dina handelsbeslut.

4.1.Overview
Menyn Översikt visar information om hela ditt handelskonto. Flera diagram och grafer kompletterar de
uppgifter som finns tillgängliga här.

Du kan få omedelbar information om kontosaldo, eget kapital, öppna positioner och vinst/förlust etc.

4.2.Analys
Med Analys menyn kan du analysera varje handlat symbol och marknad separat. Admiral Connect gör
en tydlig sammanfattning av dina affärer och visar komprimerad information, t. ex:

1. antalet av order i respektive symbol
2. bruttovinst och förlust
3. vinnande/förlorande positioner
4. dina bästa trades.

Observera att det finns ett scroll bar till höger i fönstret som gör att du kan visa mer information
genom att rulla nedåt.

4.3.Ordrar
Menyn Orders visar en detaljerad historik över dina genomförda ordrar. Detta inkluderar varje order
som du har gjort på ditt trading konto.

Dessutom kan du använda den omfattande filterfunktionen för att söka efter en eller flera specifika
affärer. Du kan ställa in dina egna villkor och kriterier, t. ex. en specifik tidsram eller en minimal volym.

Observera att flera sidor med beställningar visas i tillämpliga fall. Använd pilarna i den nedre delen av
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Admiral Connect-fönstret för att komma åt ytterligare sidor.

5.Heat map
Här visas dagens ledande aktier och du kan jämföra dem. Du kan till exempel jämföra dem med
gårdagens ledarna.

Du kan också hitta mer intressant statistik, som:

1. översikt över de olika instrumenten och deras rörelser
2. toppar och lågpunkter, och
3. andra praktiska funktioner.

6.Vanliga frågor
1. Har tilläggen stöd för andra språk?  Alla Admiral Supreme plug-ins kan visas på flera andra

språk. Om du ställer in MetaTrader på ett annat språk, men dina EAs fortfarande visas på
engelska, välj Visa flick eller motsvarande i din region, efter:

välj Språk och ställ in din MetaTrader till engelska
starta om programmet och återställ det till önskat språk, och
starta om den igen.

Detta bör ställa in alla dina EA på vilket språk du önskar.
2. Är detta tillägg tillgängligt för Mac Os?  Nej.
3. Är detta tillägg tillgängligt för MT5?  Nej.
4. Vad gör jag när den kostnadsfria provperioden tar slut?  Om meddelandet To continue

using Supreme Edition, please apply for real account visas i dina EAs har 30-dagars testperioden
för Supreme tagit slut. I det här fallet är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Vi låser gärna
upp obegränsad Supreme för ditt demokonto.

5. Kan jag ta bort valda plug-ins från min MetaTrader? Yes, det kan du enkelt högerklickaden
plug-in du vill ta bort i navigator fönstret och välj Radera från kontextmenyn.

7.Mer info
Besök gärna vårYoutube kanal för att titta på inspelningar av våra webbseminarier om dagens handel,
Supreme tillägg och allmän hantering av MetaTrader 4 mjukvaran.

Disclaimer:

Observera att dessa tillägg tillhandahålls kostnadsfritt av en extern teknisk tjänsteleverantör, baserat
på Expert Advisor-tekniken i MT4 och MT5. Som med alla expert advisors (EA) plugins är dessa endast
aktiva när din MetaTrader har upprättat en anslutning till internet och våra servrar. Även om EA:s har
testats grundligt och deras tekniska tillförlitlighet bör vara tillräcklig, kan felfunktioner aldrig helt
uteslutas. Se till att du helt och hållet förstår funktionaliteten hos alla tillägg och utvidgningar, t.ex.
genom att öva på att använda dem flitigt på ett demokonto. Du bör innan du använder EA:erna
bekräfta att Admirals inte är ansvarig för förlust eller annan skada som orsakas av din användning av
EA:erna.
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