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Системни изисквания

Изисквания Операционна 
система

Версия на .NET 
Framework Процесор (CPU) Необходима RAM памет Видео карта 

(GPU)

Препоръчителни

Оптимална работа на Joule 
софтуерът

Microsoft 
Windows 8.1

Microsoft 
Windows 10

4.7.2

Други 
поддържани 
версии:
4.7.1 / 4.7 / 4.6.2

Препоръчителен е 
процесор по-добър от 
Intel Xeon W3520 (2.66 
GHz или повече), Intel 
i5-570, или друг 
еквивалент.

Повече от 2GB свободна 
памет, заделена за Joule 
софтуерът.
Поне 25% от цялата RAM 
памет да е свободна и на 
разположение през 
цялото време.

По-добра 
видеокарта от 
NVidia NVS 310

Минимални

Препоръчителен е ъпгрейд 
на всеки от изброените 
компонентите в тази 
категория

4.6.1

Intel Xeon W3520 (2.66 
GHz или повече), Intel 
i5-570, или друг 
еквивалент.

2GB свободна памет, 
заделена за Joule 
софтуерът.
Поне 25% от цялата RAM 
памет да е свободна и на 
разположение през 
цялото време.

Видео карта 
NVidia NVS 310

Забележка!
Посочените системни изисквания са ориентировъчни. Възможна е приемлива производителност на Joule дори с не оптимални настройки, но въпреки това да се 
наблюдава неочаквано поведение на софтуерът. Аналогично, фактори, различни от изброените по-долу, могат да причинят влошена ефективност, дори при 
препоръчителни настройки.
Посоченият списък със системни изисквания и ресурси, които могат да повлияят на производителността на Joule, не е изчерпателен.



Инсталация и първоначални настройки

Joule Installation Link

Microsoft .NET Framework 4.7.2

За да започнете работа и да се свържете с Joule Direct, е нужно да свалите и инсталирате апликацията (използвайте посоченият по-долу линк - Joule Installation 
Link).

В допълнение, по-долу ще намерите линк към необходимата версия на Microsoft .NET Framework - нужна техническа предпоставка за правилното 
функциониране на Joule Direct.

Мрежова свързаност
Може да са необходими промени във Вашия firewall, за да може успешно да се свържете с Joule Direct.

Препоръчваме да се свържете и да препратите посочената по-долу информация към IT отдела Ви - за потвърждение на Вашата свързаност и/или за 
оторизиране на всички необходими промени.

Молим Ви да обърнете внимание, че системата Trayport® Joule Direct приема само сигурни връзки чрез TLS/SSL. За да позволите това, ще трябва да 
разрешите HTTP свързаност към Thawte revocation server (посочен по-долу). Подробности относно TLS/SSL в системата на Trayport® Joule Direct и сертификати 
(TLS/SSL & сертификати) в Ръководството за връзка към Joule Direct.

Разпределени IP блокове на Trayport: 91.233.152.0/22 (91.233.152.091.233.155.255)

Порт 443

Документация Joule Direct Connectivity Guide

Revocation Server http://*.symcb.com/*

https://joule.trayport.com/jd/30292121-2b02-ea11-812e-005056aad577/050976ab-2691-469e-ab73-fe44d0fbdee3/AnyCPU/Joule.application
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/thank-you/net472-web-installer
http://www.trayport.com/downloads/Documentation/JouleDirect/Joule_Direct_Connectivity_Guide.pdf


Стартиране и екран за свързване
с електронната платформа Joule

При стартиране на Joule апликацията, ще се отвори изобразеният по-долу екран за свързване с електронната платформа.

Забележка!
Всички членове на пазара на БЕТП получават уникални потребителско име (Username) и парола (Password), както и необходимият за свързване с електронната 
платформа сървър адрес (Server address) директно от БЕТП АД. Повече информация на страницата на БЕТП АД.  

Полета за въвеждане на Вашите 
уникални потребителско име 
(Username) и парола (Password) След въвеждане на Вашите 

потребителско име и парола и на 
предоставеният от БЕТП АД сървър 
адрес, натиснете този бутон за да 
влезете във Вашия профил.

Поле за въвеждане на 
предоставеният Ви от БЕТП АД 
сървър адрес (Server address)



Функционалности и настройки

Електронната платформа Joule дава възможност за множество персонализирани настройки, като: създаване и отваряне на пазарни екрани, достъпване на 
допълнителни търговски инструменти, достъп до регистър на офертите, часовник на активността и много други.
В горния ляв ъгъл на екрана се намира бутона            . При натискането му се отваря главното меню за настройки, което съдържа четири основни подменюта 
Tools, My Markets, Other User Markets и Import/Export, както и опция за запазване на вече избраните от Вас настройки (Save), допълнителни настройки 
(Options) и изход от платформата (Exit).

Tools:
широк обхват от аналитични 
инструменти и диаграми за 
разширяване и повишаване 
на видимостта към пазара,  
преглед на сделки и поръчки 
по продукти.

My Markets:
позволява отварянето на 
който и да е от Вашите 
предварително създадените 
или/и модифицирани 
пазарни екрани.

Other User Markets:
позволява отварянето на 
който и да е от 
предварително създадените 
или/и модифицирани от 
други ползватели във 
Вашата организация пазарни 
екрани, които са 
организирани в подменюта 
по потребителско име.

Import/Export:
позволява да импортирате 
(Import) и експортирате 
(Export) файлове с 
конфигурирани настройки, 
както и да ги споделяте с 
други ползватели.
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Функционалности и настройки
меню Tools

New Marketsheet (Създаване на нов пазарен екран): Пазарните екрани са основния 
компонент на електронната платформа Joule, осигуряват преглед на текущия пазар по избрани 
продукти и са основният начин за въвеждане на поръчки и сключване сделки. Joule осигурява 
достъп до предварително конфигурирани пазарни екрани, спрямо избор на продукти 
(периоди), или до създадени и конфигурирани от други потребители във Вашата организация.

New Watchlist (Нов списък за 
наблюдение): позволява създаването на 
списък от продукти, от които се 
интересувате конкретно и да управлявате 
поръчките си по тези продукти.

1
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Dynamic Market Depth (Динамична 
дълбочина на пазара): преглед на 
повече поръчки по конкретен продукт и 
увеличение на дълбочината на пазара за 
видимост на всички поръчки на пазара

3

Dynamic Statistics (Динамична
статистика): допълнителна информация 
за всяка поръчка (Venue, Code, Last Trade 
Indicator, Time, Volume, VBuy, VSell, Open, 
High, Low, VWAP)

4

Activity Ticker (Часовник на 
активността): уведомяване и преглед на 
последните сто събития на пазара

5

Trades (Сделки): позволява преглед на 
всички сделки, извършени на даден
пазар или по даден продукт

6

Dynamic Trades (Динамични
сделки): сделки по даден продукт. При 
смяна на избрания продукт, този 
прозорец се актуализира със сделките по 
новоизбрания продукт

7

Trade Notifications (Съобщения за 
сделки): следи и известява за 
сключените сделки на пазара и по даден 
продукт

8

Order Book (Регистър на офертите): 
показва всичките Ви текущи активни 
поръчки в един пазарен екран и 
позволява използването на един 
прозорец за наблюдение и/или корекции 
по поръчките

9

Bulk Order Import (Импортиране на 
множество оферти): позволява бързо 
импортиране (въвеждане) на до 500 
поръчки на пазара

Dynamic Chart (Динамични графики): 
преглед на историческите данни в 
графичен вид, като фокусът на графиките 
се променя при избор на различни 
продукти

Clock (Часовник): показва дата и час по 
часови зони. Във всеки пазарен прозорец 
може да бъде добавен часовник и да 
бъде настроена аларма.
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Функционалности и настройки
меню Import/Export

Електронната платформа Joule позволява импортирането (Import) и експортирането (Export) на файлове с работно пространство, което дава възможност за 
споделяне на конфигурации на работното пространство с други ползватели.

Export (Експортиране):

Export Layout менюто дава 
възможност за експортиране на 
файл с конфигурирано 
оформление (Layout), докато 
Export Layout and Settings на 
файл с конфигурирани 
оформление и настройки (Layout 
and Settings)

Стъпки:
1. При натискане на менютата се 
изобразява диалогов прозорец 
Save As

2. Използвайте падащото меню за 
да изберете типа файл - Joule 
settings file (*.jgsp или *.jgs)

3. Навигирайте до мястото, 
където искате да запазите 
файлът с работното пространство 
и натиснете Save. Работното 
място е експортирано според 
избрания тип файл

Import (Импортиране):

Import All менюто дава 
възможност за импортиране и 
ползване на вече запазен файл с 
предварително конфигурирани 
оформление и настройки (Layout 
and Settings)

Стъпки:
1. При натискане на менюто се 
изобразява диалогов прозорец 
Open

2. Използвайте падащото меню за 
да изберете типа файл - Joule 
settings file (*.jgsp или *.jgs)

3. Навигирайте до мястото, където 
е запазен файлът, който искате да 
импортирате, изберете го, 
натиснете Open и работното 
пространство ще се отвори в Joule

Забележка!
Електронната платформа Joule използва два типа файл за импортиране (Import) и експортиране (Export) на конфигурирани оформления и настройки (Layout 
and Settings) - файлове с разширение *.jgsp или *.jgs (Joule settings file). За удобство на своите членове, БЕТП АД е разработило и предоставя за сваляне и 
импортиране предварително конфигурирано работно пространство - BETP Market Layout.
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https://drive.google.com/file/d/1L0rsOV-JXxVEwMP_f0596wNKfNFCEvsG/view?usp=sharing


Работен екран (Workspace)
На изображението е показан примерен вариант на работния екран на електронната платформа Joule, с основните си елементи и някои от аналитичните 
инструменти и диаграми за повишаване на видимостта към пазара.
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Пазарен екран (Marketsheet)

Сделки (Trades)

Часовник на активността 
(Activity Ticker)

Динамична графика (Dynamic 
Chart) - на изображението 
графиката проследява 
движението на продукт 
“Месечен” (Mar-20)

Часовник (Clock)

Динамична статистика 
(Dynamic Statistics)

Динамична дълбочина на 
пазара (Dynamic Market Depth)

Динамична графика (Dynamic 
Chart) - на изображението 
графиката проследява дневното 
движение на продукт “Месечен” 
(Feb-20) за Февруари 2020

Забележка!
По подразбиране собствените поръчки и сделки са оцветени в зелено (Типове поръчки).
Информацията по сключените сделки относно Агресор (Aggressor) и Инициатор (Initiator) е анонимна, освен при сключените собствените сделки.



Пазарен екран (Marketsheet)
Зони, сегменти и продукти на търгуване 

Зони на търгуване

Пазара на БЕТП предлага на 
търговците две зони на 
търгуване:

Национална виртуална 
търговска точка (VTP National)

Транзитна виртуална 
търговска точка (VTP Transit).

Забележка!

По подразбиране електронната 
платформа подрежда най-добрите 
поръчки по продукти най-отгоре в 
списъка.

Best Bid: Най-добра поръчка Купува е 
тази с най-висока оферирана цена.

Best Ask: Най-добра поръчка Продава е 
тази с най-ниска оферирана цена.

В случай, че две или повече поръчки от 
един вид и продукт са с еднакви цени, 
приоритет в подредбата им е времето на 
въвеждане на поръчката. 
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Краткосрочен сегмент (Short 
term segment)

Краткосрочните (Spot) 
продукти, които се търгуват на 
пазара на БЕТП са:

Продукт “В рамките на 
деня” (Within Day / WD)

Продукт “Ден напред” (Day 
Ahead / DA)
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Дългосрочен сегмент (Long term 
segment)

Дългосрочните продукти, които се 
търгуват на пазара на БЕТП са 
включително, но не само:

Продукт “Седмичен” (Week)

Продукт “Месечен” (Month)

Продукт “Тримесечен” (Quarter)

Продукт “Годишен” (Year)

5 6 7 8

9

5

6

7

8



Въвеждане, промяна и изтриване на поръчка

Update Order (Промяна на 
поръчка):

На пазарния екран натиснете 
с десен бутон на мишката 
върху желаната поръчка 
(Вашите собствени поръчки 
са маркирани в зелено) и 
изберете Update Order

2

2

3

1

Delete Order (Изтриване на 
поръчка):

На пазарния екран натиснете 
с десен бутон на мишката 
върху желаната поръчка 
(Вашите собствени поръчки 
са маркирани в зелено) и 
изберете Delete Order

3

Add Order (Въвеждане на 
поръчка):

На пазарния екран натиснете 
с десен бутон на мишката 
върху редовете на секцията с 
желания продукт и изберете 
Add Order

1



Въвеждане на поръчка за покупка
При въвеждане на поръчка за покупка, в горният ляв ъгъл на диалоговия прозорец трябва да виждате зелена икона         (Bid order).

След като сте попълнили цена, количество и другите желани 
параметри, с натискането на зеления бутон Bid ще можете 
да въведете Вашата поръчка за покупка на пазара.

Това падащо меню Ви позволява да 
изберете периода на валидност на 
Вашата поръчка:
Good 'til Cancelled: офертата остава 
валидна докато не бъде оттеглена, 
изтрита или изтъргувана.
Good For Day: Офертата ще е валидна 
до края на деня, освен ако не бъде 
оттеглена, изтрита или изтъргувана 
междувременно.
Good For 10 Minutes: Офертата се 
оттегля автоматично 10 минути след като 
е въведена на пазара.

Зоната и името на търгувания от Вас 
продукт (напр. продукт DA/Ден напред, 
търгуващ се на ВТТ Национална) 

Това меню Ви дава възможност да 
зададете статус на офертата:
Firm (валидна/търгуема на пазара) или
Withheld (временно задържана/ 
премахната от пазара).

Забележка!
Иконата         е интерактивна и при натискане автоматично сменяте поръчката от покупка на продажба и обратно (Bid order/Ask order).
Подробна информация относно въвеждането на поръчки и функционалностите на платформата за търговия, можете да намерите в документът Trayport® 
Joule Direct – User Guide, на страницата на БЕТП АД.

Цена на Вашата поръчка за покупка 
(за 1 MWh природен газ)

Общото количество природен газ, което 
желаете да закупите

Тези две менюта Ви дават възможност да 
търгувате желаното от Вас количество на 
части, когато All or None (AoN) не е 
маркирано, или на един път, когато AoN е 
маркирано. 

 B

 B

https://betp-wp.webbeb.com/wp-content/uploads/2020/10/Joule_Direct_User_Guide.pdf
https://betp-wp.webbeb.com/wp-content/uploads/2020/10/Joule_Direct_User_Guide.pdf


Въвеждане на поръчка за продажба
При въвеждане на поръчка за продажба, в горният ляв ъгъл на диалоговия прозорец трябва да виждате зелена икона         (Ask order).

След като сте попълнили цена, количество и другите желани 
параметри, с натискането на червения бутон Ask ще можете 
да въведете Вашата поръчка за продажба на пазара.

Това падащо меню Ви позволява да 
изберете периода на валидност на 
Вашата поръчка:
Good 'til Cancelled: офертата остава 
валидна докато не бъде оттеглена, 
изтрита или изтъргувана.
Good For Day: Офертата ще е валидна 
до края на деня, освен ако не бъде 
оттеглена, изтрита или изтъргувана 
междувременно.
Good For 10 Minutes: Офертата се 
оттегля автоматично 10 минути след като 
е въведена на пазара.

Зоната и името на търгувания от Вас 
продукт (напр. продукт DA/Ден напред, 
търгуващ се на ВТТ Национална) 

Това меню Ви дава възможност да 
зададете статус на офертата:
Firm (валидна/търгуема на пазара) или
Withheld (временно задържана/ 
премахната от пазара).

Забележка!
Иконата         е интерактивна и при натискане автоматично сменяте поръчката от продажба на покупка и обратно (Ask order/Bid order).
Подробна информация относно въвеждането на поръчки и функционалностите на платформата за търговия, можете да намерите в документът Trayport® 
Joule Direct – User Guide, на страницата на БЕТП АД.

Цена на Вашата поръчка за продажба 
(за 1 MWh природен газ)

Общото количество природен газ, което 
желаете да продадете

Тези две менюта Ви дават възможност да 
търгувате желаното от Вас количество на 
части, когато All or None (AoN) не е 
маркирано, или на един път, когато AoN е 
маркирано. 

 А

 А

https://betp-wp.webbeb.com/wp-content/uploads/2020/10/Joule_Direct_User_Guide.pdf
https://betp-wp.webbeb.com/wp-content/uploads/2020/10/Joule_Direct_User_Guide.pdf


Типове поръчки

Тип на поръчката
Показване по 
подразбиране

Описание

Твърда - търгуема
Поръчка, която можете да търгувате.
Контрагентът, подал поръчката, я е направил търгуема и вие имате правото да търгувате с него.

Твърда - нетъргуема Поръчка, която не можете да изтъргувате - обикновено защото нямате право да търгувате с този контрагент.

Индикативна
Индикативните поръчки се използват като индикация, че контрагентът е отворен за преговори по отношение на 
цената, и са нетъргуеми за всички контрагенти на пазара.

Референтна
Референтни поръчки се използват с цел осигуряване на ценова информация за пазара (например цена на 
затваряне, текущи валутни курсове) и са нетъргуеми за всички контрагенти на пазара.

Търгуема - по 
подразбиране

Търгуеми по подразбиране поръчки се изчисляват автоматично на база на поръчки, по други продукти. Ако 
можете да търгувате всички компоненти (части / legs), съдържащи се във въведената по подразбиране поръчка, 
обикновено означава че ще можете да търгувате и самата въведена по подразбиране поръчка.
Търгуемите по подразбиране поръчки могат да бъдат генерирани по различен начин - повече информация на 
стр. 20, т. 2.1.3. "Implied orders" от "Joule Direct User Guide" документът.

Нетъргуема - по 
подразбиране

Ако не можете да търгувате една или повече части (legs), съдържащите се във въведената по подразбиране 
поръчка, няма да можете да търгувате и по въведената по подразбиране цена.
Други участници на пазара може да имат право да търгуват тези оферти.

Joule използва различни цветове за да индикира източника и търгуемостта на поръчките на пазара.
В таблицата по-долу са описани най-често използваните типове поръчки и тяхното показване по подразбиране в Joule. 

Забележка!
Цветовете по подразбиране, използвани за различните типове поръчки, могат да бъдат променяни от Trading Colours табът в Joule Options менюто.



Тип на поръчката
Показване по 
подразбиране

Описание

Неизвестна търгуемост 
- по подразбиране

Ако успешното изпълнение на въведена по подразбиране поръчка зависи от други контрагенти, то тя ще се 
визуализира в Joule като такава с неизвестна търгуемост. Тъй като нямате информация относно разрешенията 
за търгуване между другите контрагенти, търгуемостта на въведената по подразбиране поръчка е неизвестна, 
докато не опитате да извършите сделка.
За повече информация как и защо може да се стигне до подобни ситуации - стр. 20, т. 2.1.3. "Implied orders" от 
"Joule Direct User Guide" документът.

Индикативна - по 
подразбиране

Индикативните по подразбиране цени са нетъргуеми за всички контрагенти на пазара, и могат да бъдат 
създадени по различни причини, включително когато дадена цена се използва повече от един път в изчисление, 
или при конфликт в количествените ограничения на различните части (legs) на поръчката.

Вашите собствени 
поръчки

Вашите собствени оферти са показани в ярко зелено с червен текст по подразбиране. Ако вашите поръчки са 
задържани / withheld (скрити от другите търговци на пазара), те се визуализират със сив текст.

Поръчките на Вашата 
компания

Поръчките, въведени от други търговци от Вашата компания са показани в тъмно зелен цвят с червен текст. 
Задържани поръчки от други търговци от Вашата компания се визуализират със сив текст.

Активни синтетични 
поръчки

Ако Вашата компания има достъп до услуга Автоматично търгуване (АТ), тогава всички поръчки с АТ, които са 
видими за останалите контрагенти, например “Iceberg orders” (стр. 48, т. 3.5. "Entering an Iceberg Order" от "Joule 
Direct User Guide" документът), се появяват като активни синтетични поръчки.
Другите контрагенти на пазара виждат активните синтетични поръчки като стандартни търгуеми поръчки.

Пасивни синтетични 
поръчки

Всички поръчки с АТ, които не са видими за други контрагенти, като “Ghost orders” (стр. 46, т. 3.4. "Entering a 
Ghost Order" от "Joule Direct User Guide" документът), се показват като пасивни синтетични поръчки.
Другите контрагенти не могат да видят пасивните синтетични поръчки.
Активните синтетични поръчки могат да станат пасивни автоматично в някои ситуации, например ако невалиден 
спред се появи на пазара. Тези "принудително пасивни" поръчки се изобразяват със сив текст.

Типове поръчки


