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Քայլ 1. Արժեթղթերի փոխարկման գործառնության մուտքագրում
Այս գործողության միջոցով կատարվում է Թողարկողի տվյալ դասի արժեթղերի շրջանառությունից հանում և չեղյալ
համարումը նույն թողարկողի կամ այլ թողարկողի արժեթղթերով փոխանակելու միջոցով:
Անհրաժեշտ է մուտք գործել Corporate Events  Insert  Conversion Ins, որից հետո բացվում է հետևյալ պատուհանը.
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Որտեղ պարտադիր լրացման դաշտերն են.
 Event Reference – Գործառնության հերթական համարն է: Գեներացվում է ծրագրի կողմից,


Description – գործառնության նկարագիրը՝ փոխարկում.

Source բաժնում.


Source – փոխարկվող արժեթղթերի ԱՄՏԾ



Source Rate – նշվում է փոխարկման գարծակիցը (այս գործակիցը պետք է լինի 0-ից մեծ և փոքր կամ հավասար 1: Նշվում է
1, եթե փոխարվում է թողարկված ամբողջ ծավալը)



Source Current Total – գեներացվում է ավտոմատ, ցույց է տալիս տեղաբաշխված արժեթղթերի քանակը
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Source Rounding – Ընտրվում է` StandartTotal Converted Quantity – փոխարկվող արժեղթղերի քանակն է, որը պետք է
հավասար լինի Source Current Total դաշտում գեներացված արժեթղթերի քանակին՝ բազմապատկված Source Rate դաշտում



նշված գործակցով
Source Final Total – Source Current Total և Total Converted Quantity դաշտերի տարբերությունն է և լրացվում է համակարգի
կողմից ավտոմատ

Notes բաժնում.
Remarks – գործառնության մուտքագրման հիմքը.

Destination բաժնում.
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Destination – նոր արժեթղթի ԱՄՏԾ,



Rate - փոխարկման գարծակիցը



Rounding – Ընտրվում է` Standart



Destination Current Total – փոխարկվող արժեթղթերի քանակն է, գեներացվում է ավտոմատ,



Total Allotted Qauntity – նշվում է փոխարկվող արժեթղթերի քնակը (Total Converted Quantity դաշտում նշված արժեթղթերի
քանակը)



Destination Final Total – Destination Current Total և Total Allotted Quantity դաշտերի տարբերությունն է, գենացվում է
ավտոմատ.
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Մուտքագրումները կատարելուց հետո անհրաժեշտ է կատարել գործառնության հաստատում.

Քայլ 2. Արժեթղթերի փոխարկման գործառնության հաստատում

Անհրաժեշտ է մուտք գործել Corporate Events Browse  Corporate Event Browser, որից հետո բացվում է հետևյալ
պատուհանը.
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Անհրաժեշտ է գտնել մուտքագրված գործարքը (դեղին գույնով նշված), որից հետո կատարել  right click  Evt Auth:
Այնուհետև Components դաշտում պետք է կատարել հետևյալ քայլերի հաջորդականությունը.
Main Conversion  right click Calc, ինչպես ցույց է տրված ստորև բերված պատուհանում.
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Այնուհետև կատարում ենք Main Conversion  right click Edit List
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Անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում հնարավոր է զրոյացնել տվյալ գործողությունը Right clickClear
Calc ֆունկցիայի միջոցով, որը բոլոր տվյալները կբերի նախնական վիճակի, և որից հետո բոլոր քայլերը պետք է սկսել սկզբից:
Եթե ամեն ինչ ճիշտ է, ապա ներքևի բլոկում կատարում ենք՝ Main Conversion  right click  Apply, ինչպես ցույց է տրված
ստորև բերված պատուհանում.

Այս քայլի հաջող իրականացումից հետո փոխարկման գործառնության գրանցումն ավարտվում է:
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