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- Requer versão do software AE Broadcast 4.5 ou superior;
- Requer versão do Microsoft Office Excel 2007 ou superior;
- Perfil Administrador local na Máquina;

Instalação
- Download do software AE Broadcast em ae.com.br

FALE CONOSCO
Atendimento ao Cliente
São Paulo

11 3856-3500

Vendas
11 3856-5175

Outras Localidades

0800 011 3000

0800 016 1313

Internacional

+55 11 3856-3500

+55 11 3856-5175
atende.ae@grupoestado.com.br

PRIMEIROS PASSOS
Instalando o Plugin AE RTD
1- Com o sistema AE Broadcast instalado, acesse o diretório em que está instalado o seu AE Broadcast (por exemplo, C:\Arquivos de Programas\AE Broadcast) e localize o
executável instalador_rtd.exe

2 -Execute o instalador_rtd.exe, não é necessário modificar nenhum parâmetro em uma instalação comum, clique em OK e após finalizar a instalação feche o aplicativo.
3 - Abra o Microsoft Office Excel localize o plugin instalado:
VERSÃO 2007
VERSÃO 2010

Clique no Botão do Microsoft Office , clique em Opções do Excel e depois em
Suplementos.
Exiba os suplementos e as extensões de aplicativo categorizados da seguinte
forma:

Clique em Opções e depois em Suplementos.
Exiba os suplementos e as extensões de aplicativo categorizados da seguinte
forma:

· Suplementos de aplicativo ativos
- Suplementos de aplicativo ativos
Lista os suplementos registrados e atualmente em execução no seu programa do
Lista os suplementos registrados e atualmente em execução no seu programa do Office.
Office.
· Suplementos de aplicativo inativos
- Suplementos de aplicativo inativos
Lista os suplementos presentes no computador, mas ainda não carregados. Por
Lista os suplementos presentes no computador, mas ainda não carregados. Por exemplo, marcas inteligentes ou Esquemas XML somente ficarão ativos quando o
exemplo, marcas inteligentes ou Esquemas XML somente ficarão ativos quando documento que faz referência a eles for aberto. Outro exemplo são os
o documento que faz referência a eles for aberto. Outro exemplo são os
suplementos de COM listados na caixa de diálogo Suplementos de COM. Se a
suplementos de COM listados na caixa de diálogo Suplementos de COM. Se a caixa de seleção de um suplemento de COM estiver marcada, o suplemento
caixa de seleção de um suplemento de COM estiver marcada, o suplemento
estará ativo.
estará ativo.
Clique em OK e em seguida adicionar, localize no diretório de instalação do AE
- Clique em OK e em seguida adicionar, localize no diretório de instalação do AE Broadcast o suplemento AERTD Functions.xla
Broadcast o suplemento AERTD Functions.xla

4 - Verifique se uma nova Aba chamada Suplementes esta disponível no Excel.
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- Repita o processo novamente caso o suplemento não esteja disponível.
- O usuário deve possuir direitos administrativos sobre o computador para que a instalação do suplemento ocorra de forma adequada. Em caso de dúvidas consulte o
suporte técnico da sua empresa.

Utilizando a Função RTD
O aplicativo AE RTD Function possibilita o Excel criar de links de informação em real time com sistema AE Broadcast.

Função Single Field
1 - Selecione na Aba Suplementos a ferramenta AEStock Quote, em seguida selecione a função Single Field.
2 - Preencha os campos utilizando a seguinte instrução:
Serviço
Tópico
Item

bc
cot
"ativo.Campo" exemplo (petr4.ult)

Essa função auxilia a inclusão correta da formula na celular selecionada, porém é possível inserir a formula diretamente na célula digitando:
=AeStockQuote("bc";"cot";"petr4.ult")

Importante: preencha todos os campos corretamente sem utilização de espaços.

Função Array
A função Array permite o preenchimento de vários ativos utilizando a orientação Matriz com um header (cabeçalho) pré-definido.
1 - Selecione na Aba Suplementos a ferramenta AEStock Quote, em seguida selecione a função Array.
2 - Em seguida, preencha os campos utilizando a seguinte instrução:
Serviço
Tópico
Item

bc
ativo
(ACOES, MERCS ou TAXAS) ou petr4

Ao selecionar um tipo de header (ACOES, MERCS ou TAXAS), o preenchimento das colunas será feito automaticamente.
Para inserir novos ativos na Matriz, basta inserir o código do ativo abaixo a coluna correspondente.

A Matriz funciona atualizando os ativos dentro de sua área de atuação delimitados pelas colunas.

Refresh Time
Essa função permite configurar um período determinado para busca de novos dados no sistema, possibilitando assim um melhor desempenho na atualização.
1 - Digite o tempo de atualização desejado, o tempo é em milissegundos (1s=1000ms)

Função Converter DDE para RTD
Direct Dynamic Exchange ou conhecido como (DDE) foi a solução adota pela Microsoft desde 1987 que possibilita aplicações Windows compartilharem informações com sistemas
externos. Coma evolução do pacote Microsoft Office, e a constante exigência de desempenho dos sistemas externos, foi concebido o Real Time Data (RTD) que possibilitou
avanços na comunicação entre sistemas Microsoft com sistemas externos.
1 - Abra a planilha que contem links no formato DDE, em seguida selecione na Aba Suplementos a ferramenta Converter Planilha DDE > RTD.
2 - Confirme o aviso dizendo "Converter todas as formulas DDE da Planilha atual para formula do RTD" clicando em OK em seguida em Sim se você deseja iniciar a
conversão.

O sistema converte as formulas apenas na planilha selecionada, para alterar as fórmulas em outras planilhas deve-se selecionar a planilha e repetir o processo.
Importante: Faça uma cópia de segurança da planilha que será convertida. Após a conversão todas as funções no formato DDE (padrão Agência Estado) serão alteradas
sem possibilidade de retornar o padrão anterior.

Descrição dos Campos Disponíveis
Ajuste anterior (D-1)

AJU

Ajuste do dia anterior (D-2)

AJA

Contratos em aberto

CAB

Contratos negociados no dia

CNG

Corretora com melhor oferta de compra

CCP

Corretora com melhor oferta de venda

CVD

Corretora que fechou a ultima compra

NCC

Corretora que fechou a ultima venda

NCV

Data da última negociação

DFC

Data de referencia das cotações

DRF

Data do vencimento
Descrição do ativo
Dias corridos para o vencimento

2 of 3

DVC
DESCR
DCR
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Dias uteis

DUT

Estado do Papel

EST

Fechamento do dia anterior

FEC

Hora da oferta de compra

HOC

Hora da oferta de venda

HOV

Hora do último negócio

HOR

Limite de oscilação máximo

OSA

Limite de oscilação mínimo

OSI

Máximo preço do dia

MAX

Mínimo preço do dia

MIN

Numero de dias uteis para o vencimento

NSQ

Numero de Negócios

NEG

Oferta de Compra

OCP

Oferta de Venda

OVD

Preço de exercício

PEX

Preço teórico

PTR

Quantidade da melhor oferta de compra

QCC

Quantidade da melhor oferta de venda

QCV

Quantidade do último negócio

QUL

Quantidade projetada

QPR

Quantidade teórica

QTR

Quantidade total negociada no dia

QTT

Seta de tendência

T

Seta de tendência do dia

V

Tamanho do lote de negociação

TLN

Ultimo preço

ULT

Valor de Abertura

ABE

Valor médio do dia

MED

Variação em relação ao dia anterior

VAR

Variação nominal em relação ao dia anterior

DIF

Variação percentual em relação ao dia anterior

PCT

Volume de oferta de compra

VCP

Volume de oferta de venda

VVD

Volume projetado

VPR

Yield

YLD
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