Inovasi terbaru dari PT. Phillip Securities Indonesia pada Poems Prima bagi pengguna Blackberry device
dengan memanfaatkan jaringan Blackberry Internet Service (BIS) , hadir untuk memudahkan nasabah yang
sangat mobile dalam memantau pergerakan saham dan mengeksekusi langsung, tanpa dikenakan biaya
tambahan untuk pemakaian data.
Tersedia menu trading dan market info secara live baik Running Trade, Indices & Currencies, Order Book dan
beberapa informasi lainnya seperti News, Chart, Account Management.
Nasabah dapat dengan leluasa menggunakan berbagai pilihan koneksi untuk digunakan yaitu BIS,

Wi-Fi,

maupun APN.
Poems Prima, Poems Mobile, ProTrader dan POEMS web site mempunyai fungsi perdagangan yang saling
berhubungan, sehingga nasabah dapat dengan leluasa untuk memantau ordernya dari berbagai platform.
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How To Get POEMS PRIMA On BlackBerry ?
Pertama-tama pastikan device yang anda pakai sudah terhubung dengan jaringan internet.
Jika device anda sudah terhubung dengan internet lakukan instruksi dibawah ini :
1. Buka Browser yang terdapat pada device anda
2. Ketikkan www.poems.co.id/mobile lalu Go

3. Lalu Download
4. Setelah proses download selesai maka proses install akan berjalan secara otomatis
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How To Use POEMS PRIMA ?
Setelah semua instalasi selesai dilakukan, saatnya untuk menggunakan aplikasi POEMS PRIMA.
Pilih icon

yang terdapat pada menu desktop anda atau folder download.

Setelah dipilih akan muncul layar Disclaimer. Baca dan pahami disclaimer ini dari awal hingga akhir,
Setelah anda membacanya pilih setuju.
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Login
Pilih Account Type menjadi Reguler, masukan POEMS ID, Password, dan Pin Code yang biasa anda gunakan
untuk login di www.poems.co.id / www.poems.web.id. Lalu pilih koneksi yang diinginkan lalu Login.
Jangan melakukan kesalahan input lebih dari 3 kali, account akan di suspend oleh system. untuk mengaktifkan
kembali silakan menghubungi POEMS Customer Care pada Telp: 021 57 900 900 atau melalui email :
customercare@phillip.co.id. Password dapat diubah dengan meng-klik button “Change Password”.
Pilihan koneksi yang tersedia adalah Automatic, WiFi, BIS-B, Direct TCP/IP(APN).
Bila koneksi yang dipilih adalah Automatic artinya secara otomatis sistem akan mencari koneksi yang tersedia.
Koneksi yang pertama kali dicari adalah koneksi dari WiFi, jika tidak ditemukan maka akan mencari ke koneksi
BIS-B dan apabila koneksi dari keduanya tidak ditemukan maka koneksi yang di gunakan adalah Direct
TCP/IP(APN).
Bila sukses PRIMA akan memunculkan pop up konfirmasi bahwa login telah sukses.
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How to Setup Your Connection APN ?
Jika koneksi yang dipilih/yang tersedia adalah Direct TCP/IP(APN), maka terlebih dahulu pengguna harus
merubah APN (Access Point Name) menggunakan APN dari provider telekomunikasi yang digunakan.
Berikut cara melakukan perubahan tersebut :
1. Pilih menu Setting, lalu Option pada blackberry anda
2. Selanjutnya pilih Advance Option lalu pilih TCP
3. Pada menu TCP isikan Access Point Name (APN) sesuai APN GPRS provider
telekomunikasi anda

TELKOMSEL

XL

•

Access point name :
telkomsel

•

Access point name :
www.xlgprs.net

•

User name : wap

•

User name : xlgprs

•

Password : wap123

•

Password : proxl

INDOSAT-MENTARI
•

Access point name :
indosatgprs

•

User name : indosat

•

SMART
•

Access point name : SMART

•

User name : SMART

•

Password : SMART

Password : indosat

AXIS

3

•

Access point name : AXIS

•

Access point name : GPRS

•

User name : AXIS

•

User name : GPRS

•

Password : 123456

•

Password : GPRS

•
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4. Selanjutnya Save perubahan
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Change Password
• Isi POEMS ID dengan account anda dilanjutkan Current Password (Password dari POEMS Customer
Care)
• Masukan password yang baru pada textbox “New Password”
(password dapat berupa huruf maupun angka maupun kombinasi keduanya, maksimum 8 , minimum 6
karakter dan Password harus sama antara new password dengan confirm password)
• Masukan pin code anda lalu klik ”OK” (pin code tidak dapat diubah)

Announcement
Setelah berhasil login maka akan muncul popup pengumuman untuk diketahui oleh nasabah POEMS.
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Menu
List Menu menampilkan seluruh menu yang dimiliki oleh POEMS PRIMA. List Menu POEMS PRIMA terdiri dari :
Daily News, Running Trade, Watch List, Indices & Currencies, Top Position, Trading, Order Status, Management,
Chart, Tell Your Friends, About, Log Out. Untuk penjelasan detail menu-menu ini akan dijelaskan pada bagian
selanjutnya.

Tekan tombol

lalu berikan tanda ceklist ( √ ) pada Backlight always ON jika menginginkan lampu latar

aplikasi selalu dalam keadaan nyala , ada pula fitur Minimize , Switch Application dan Exit untuk keluar dari
program.

Daily News
Berisi kumpulan berita finance dan bisnis yang bersumber dari detik.com dan viva news.com
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Running Trade
Halaman ini berfungsi untuk menampilkan saham-saham yang sedang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia
secara live.

Watch List
Menu ini digunakan untuk memantau pergerakan harga saham yang sedang berlangsung pada hari itu dengan
membuat sendiri daftar saham yang ingin dipantau secara live.
• Untuk menambahkan, masukkan kode saham lalu tekan ”Add”.
• Untuk menghapus, pilih saham yang akan di hapus lalu tekan
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dan ”Remove”.

Selain itu, nama atau judul dari daftar tersebut bisa juga diganti dengan cara klik Rename, maka akan muncul
kotak untuk menginput nama/judul lain dari daftar tersebut lalu “Ok”.

Indices & Currencies
Halaman ini digunakan untuk memantau regional index dan currency secara live, adapun Regional Index dan
Currency yang dapat dilihat adalah IHSG, NIKKEI, HSI, STI, DJIA, NASDAQ, FTSE, USD, SGD, EUR.
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Top Position
Halaman ini berfungsi untuk menampilkan 10 besar saham berdasarkan Frequency, tekan

untuk

menampilkan 10 besar saham berdasarkan Volume, Value, Gainer, Losser, Gainer (%), Losser (%) secara live
dan Buy atau Sell untuk menuju form order.

Trading
Menu ini digunakan untuk melakukan transaksi beli atau jual.
Penjelasan dari setiap detail adalah sebagai berikut :
Stock

: kode saham yang akan diperdagangkan

Price

: harga saham yang akan diperdagangkan

Lots

: jumlah saham yang akan diperdagangkan (1 lot = 500 lembar)
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•

Masukan kode saham yang ingin ditransaksikan, kemudian klik GO/Enter

•

Pilih transaksi yang ingin dilakukan Buy / Sell.

•

Masukan harga yang diinginkan atau arahkan kursor ke harga yang diinginkan dan di klik, maka
otomatis harga akan terisi.

•

Masukkan jumlah saham (dalam lot) yang diinginkan.

•

Tekan tombol

•

Order Confirmation akan muncul setelah order beli dan jual disubmit, klik confirm dan order akan

, lalu Submit apabila sudah benar atau Reset bila ingin membatalkan order.

diterusakan ke BEI dan cancel jika tidak jadi melakukan order.

Order Status
Halaman ini menampilkan status setiap order yang telah diterima oleh sistem POEMS, baik order yang diinput,
dibatalkan, ataupun yang sudah terproses.
Klik touchpad/trackball pada order status yang diinginkan untuk melihat order detail

Anda dapat melakukan proses Amend atau Withdraw order dari menu ini.
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Amend
Untuk mengubah order:
• Pilih order yang akan diubah kemudian tekan tombol

lalu Amend

• Lakukan perubahan kemudian “OK”
• Jika Amend telah berhasil dilaksanakan maka order status menjadi amended

Withdraw
Untuk membatalkan order:
• Pilih order yang akan dibatalkan kemudian tekan tombol

lalu pilih “Withdraw”

• Withdrawal Confirmation akan muncul
• Klik OK untuk membatalkan order ini
• Jika Withdraw telah berhasil dilaksanakan maka order status menjadi withdrawn
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Account Management
Menu ini menampilkan data-data keuangan maupun historikalnya dan data-data saham yang dimiliki.
Tekan tombol

untuk masuk ke Submenu Account Management.

Submenu yang terdapat pada menu account management adalah
• Outstanding
Halaman ini berfungsi untuk menampilkan semua transaksi yang masih outstanding (belum
terselesaikan secara keuangan).
Jika nilainya minus ( - ) berarti masih mempunyai uang di PT. Phillip Securities Indonesia.
Jika nilainya plus ( + ) berarti mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan tanggal jatuh
tempo.

• Realized Profit
Halaman ini berfungsi menampilkan keuntungan / kerugian (average) yang diperoleh dari transaksi
penjualan saham yang pernah dilakukan selama 1 bulan.
Data ini disimpan selama 1 tahun ke belakang.

•
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• Transaction History
Halaman ini berfungsi untuk menampilkan daftar transaksi per bulan yang pernah dilakukan dan
disimpan selama 1 tahun kebelakang.

•
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• Financial History
Halaman ini berfungsi untuk menampilkan daftar transaksi dan laporan transaksi keuangan perbulan
yang pernah dilakukan dan disimpan selama 1 tahun ke belakang.

• Stock Holding
Halaman ini berfungsi untuk menampilkan daftar stock saham yang dimiliki.

•
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Chart
Chart adalah informasi Line chart terhadap sebuah saham.
Tersedia Chart Type Daily dan Intraday.
Untuk melihat chart sesuai dengan periode yang diinginkan, Range From bisa di ganti menjadi “Others”, lalu
masukan Start Date dan End Date yang diinginkan dengan format ddmmyy.

Intraday

Daily

Untuk menggeser posisi kursor pada daily chart, gunakan alt+angka1-9.
Tekan 1 untuk menggeser kursor dengan interval 1 hari.
Tekan 2 untuk menggeser kursor dengan interval 2 hari, Dan seterusnya dengan maksimal interval 9 hari.
•
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Tell Your Friends
Sarana untuk merekomendasikan Poems Prima kepada teman anda dan memberikan link untuk mendowload
Poems Prima.

About
Berisi informasi mengenai versi POEMS PRIMA, dan no telp , fax maupun email PT.Phillip Securities Indonesia
yang bisa dihubungi.

•
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Log Out
Untuk keluar dari aplikasi POEMS PRIMA.

- SELESAI -

•
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