
                                                                                                        
VisionEXPERT ServiceContract

Indien u dagelijks gebruik maakt van onze drivers om GRATIS 
koersen te downloaden (vb YahooTurbo, Yahoo Snapshot, 
Morningstar,... ) raden wij u aan om in te tekenen op ons 
ServiceContract. Dit is een jaarlijks abonnement waarmee we u 
voor slechts 5,75 €/  mnd   (69 euro per jaar) enkele extra diensten 
aanbieden : gratis gebruik van VisionDownload, downloaden van 
de starthistorieken (tot 10 jaar terug) van alle beurzen, 
downloaden van de nieuwste versies van VisionExpert, en nog 
veel meer...

Lees het volledige artikel

                                                                                                        
DoubleQUOTE slotkoersen, delayed of liever 
Realtime

Wie liever niet afhankelijk is van de gratis koersbedeling (Via 
Yahoo, Morningstar, ...)  kan ook beroep doen op DoubleQUOTE. 
Deze databank biedt reeds meer dan 10 jaar betrouwbare 
informatie evenals historische koersen van de 4000 belangrijkste 
aandelen wereldwijd, verspreid over meer dan 20 verschillende 
beurzen. Sinds kort rollen de koersen van deze aandelen ook 
overdag over uw scherm (met 15 minuten vertraging). Zo voert u 
al uw analyses uit met streaming intraday-grafieken (tick-by-tick, 
1min., 5min., 30min., 1 uur, enz..) tot 5 dagen terug in de tijd. U 
heeft dus direct een intradaygrafiek die 5 dagen terug gaat in de 
tijd

Lees het volledige artikel

                                                                                                        
DoubleQUOTE vrijblijvend uittesten
U kunt de diensten van DoubleQUOTE in combinatie met 
VisionEXPERT Professional vrijblijvend gedurende 1 maand 
uittesten, inclusief intraday koersen (15 minuten vertraagd). Voor 
het éénmalige bedrag van €29,95 ontvangt u van ons een 
CDROM met daarop de nieuwste versie van de software die u 
gedurende een maand kunt uittesten.

Lees het volledige artikel


Met het ServiceContract beschikt  
u steeds over de recentste versie  

van VisionExpert... 

Indien u NIET over een 
ServiceContract beschikt dan zult  

u alle programma-onderdelen  
zelf manueel moeten zoeken 

en bijwerken


Via DoubleQUOTE heeft u de  
garantie dat u 's avonds over  
up-to-date koersen beschikt.  

Overdag heeft u via DoubleQUOTE 
direct een intraday-grafiek van 5 

dagen terug.


Voor nog geen 30 euro kunt  
u VisionEXPERT volledig 

uittesten, inclusief abonnement 
op vertraagde intradaykoersen...

http://www.visionexpert.be/documents/162.html
http://www.doublequote.com/request.html
http://www.visionexpert.be/documents/182.html


                                                                                                        
Euronext, volledig REALTIME
U kunt uw 100 meest favoriete Euronext-aandelen (Brussel, 
Amsterdam, Parijs of Lissabon) ook REALTIME opvolgen, in een 
speciale versie van VisionLITE : Times & sales, bid & ask en de 
volumes van uw 100 favorieten worden in  de koersmonitor 
streaming weergegeven. Bovendien kunt u hierbij op elk moment 
een intraday-grafiek opvragen over een periode van 5 dagen terug 
in de tijd. Mis deze kans niet en voor slechts 18,75 €/mnd kunt u 
met VisionLITE aan de slag. Het gebruik van de software krijgt u 
er gratis bovenop; u hoeft de software dus niet te kopen.
  
Lees het volledige artikel
                                                                                                        

Website in de kijker : www.stockwatcher.be
De meest krachtige functie in VisionExpert is ongetwijfeld de 
ingebouwde filtermodule. Heeft u altijd al willen weten welke 
aandelen reeds 5 dagen aan een stuk aan het stijgen zijn ? Of 
welke aandelen een kruising tussen de koers en de Bollinger band 
vertonen of een aankoopsignaal voor de SAR bereikten ? Vanaf 
nu kan dit zeer eenvoudig via de website van onze collega's van 
www.stockwatcher.be. Bovendien kunt u alle resultaten van deze 
screening probleemloos in VisionExpert importeren. 

Lees het volledige artikel

                                                                                                        

Vuistregels bij het dagelijks gebruik van Vision
Bij problemen met VisionEXPERT of VisionLITE hanteert u best 
steeds de onderstaande vuistregels om snel geholpen te worden :
● Surf geregeld naar www.visionexpert.be : u komt rechtstreeks op de 

Nieuws-pagina waar de meest recente software-aanpassingen 
steeds bovenaan worden meegedeeld. 

● Ga steeds na of u met de recentste versie werkt via de menukeuze 
“Help' 'VisionExpert Update”. Houders van een ServiceContract 
kunnen hier rechtstreeks de nieuwste versie downloaden.

● Raadpleeg ook geregeld onze “Tips&Tricks”-pagina, u vindt er een 
overzicht van kleine (nieuwig- en) handigheidjes) waar u 
waarschijnlijk het bestaan niet van afwist.

● Voor vragen en problemen mailt u best steeds rechtstreeks naar 
onze helpdesk via de menukeuze “Help – VisionExpert contacteren” 
waarbij automatisch uw versienummer in het onderwerp van de e-
mail wordt meegestuurd.

● Vanuit de menukeuze “Help – VisionExpert Messageboard” kunt u 
ook met andere gebruikers in contact komen. Samen met onze 
Helpdesk wordt hier 'constructief' naar oplossingen gezocht.

● Via onze electronisch nieuwsbrieven houden wij onze gebruikers op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen aan de software. Zorg dat 
deze e-mails niet tussen uw SPAM geraken en lees deze 
aandachtig. Ze kunnen veel problemen tijdig voorkomen.


In combinatie met VisionLITE kunt  
u de volledige beurs van EuroNext 

opvolgen, in REALTIME. De 
software aankopen hoeft helemaal  

niet meer, u betaalt alleen uw 
maandelijks abonnement


Op Stockwatcher vindt u kant  
en klare technische analyse 

signalen die u rechtstreeks in 
Vision kunt importeren...


Bij problemen met Vision 
raadpleegt u best eerst de 
website van VisionExpert. 

In 95% van de gevallen ligt het  
aan een storing op Internet en 
dus niet aan de software zelf...

http://forum.e-officedirect.com/forum.exe?forumname=VisionExpert_UserForum
http://forum.e-officedirect.com/forum.exe?forumname=VisionExpert_UserForum
http://forum.e-officedirect.com/forum.exe?forumname=VisionExpert_UserForum
http://www.visionexpert.be/tips/index_nl.html
http://www.visionexpert.be/tips/index_nl.html
http://www.visionexpert.be/tips/index_nl.html
http://www.visionexpert.be/
http://www.visionexpert.be/
http://www.visionexpert.be/
http://www.visionexpert.be/documents/189.html
http://www.stockwatcher.be/
http://www.stockwatcher.be/
http://www.stockwatcher.be/
http://www.e-officedirect.com/visionlite/documents/282.html

