
Peringatan Risiko: Perdagangan dengan leverage dalam kontrak mata uang asing atau produk-produk off-exchange lainnya dengan margin memiliki tingkat risiko yang 
tinggi dan mungkin tidak cocok untuk semua orang. Kami menyarankan Anda untuk berhati-hati mempertimbangkan apakah perdagangan sesuai untuk Anda dalam 
terang Anda keadaan pribadi. Anda mungkin kehilangan lebih dari apa yang Anda investasikan. Informasi di sini bersifat umum. Kami merekomendasikan hal itu Anda 
mencari nasihat keuangan independen dan memastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat sebelum melakukan perdagangan. Berdagang melalui online 
platform membawa risiko tambahan.
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Di sini, di Anzo Capital, kami ingin memberi klien kami lingkungan terbaik untuk kesuksesan perdagangan. Itu 
sebabnya kami punya bekerja keras untuk membangun infrastruktur yang diperlukan untuk menawarkan VPS.

Memiliki server yang stabil dan cepat sangat penting untuk kinerja perdagangan Anda. Pasar Forex mengubah 
harganya dalam milidetik. Ketika rilis berita keluar, itu bisa melompat hingga 50 pips dalam sekejap mata. Inilah 
sebabnya mengapa penting bagi setiap pedagang untuk koneksi mereka beres.

Dengan konektivitas yang kuat yang disediakan VPS, pesanan Anda akan dieksekusi dengan segera memberi Anda 
harga terbaik dan mengurangi kerugian yang tidak perlu.

Menggunakan server VPS memungkinkan Anda tetap terhubung dengan pasar langsung sehingga Anda selalu 
memegang kendali. Ini memungkinkan Anda untuk memanfaatkan sepenuhnya fitur dan kemampuan platform 
perdagangan MT4. Perdagangan menggunakan Expert Advisors (EA) tidak pernah lebih efisien.

Salah satu keunggulan utama VPS, adalah kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih baik dari rilis 
berita yang berdampak besar. Dengan eksekusi pesanan ultra cepat, Anda dapat masuk dan keluar pada saat yang 
tepat. Ini karena server kami terletak sangat dekat dengan tempat sebagian besar transaksi FX berlangsung.

Keuntungan VPS dengan MT4
• Jalankan Algoritma Anda dan EA 24/7 secara terus menerus
• Kecepatan kilat
• Tidak ada server yang kelebihan beban, Tidak ada lag
• Tidak perlu untuk komputer cadangan
• Akses dari browser apa pun
• Berdagang dari jarak jauh

Aktifkan VPS di MT4
• VPS diberikan gratis untuk klien yang memiliki saldo rata-rata harian minimal USD 5000 dan telah diperdagangkan 

5 banyak putaran putaran per bulan.
• Bagi klien yang tidak memenuhi kriteria, akan dikenakan biaya VPS USD 35 per bulan.
• Biaya akan dipotong dari dompet akun. Jika tidak ada cukup dana di dompet klien, biaya akan dipotong dari saldo akun 

MT4 klien. Jika tidak ada lagi dana di saldo akun, dompet klien akan menjadi negatif dan VPS akan dihentikan.
• Untuk meminta VPS, harap kirim tiket dukungan ke layanan pelanggan melalui back office.
• Sistem operasi pada gambar di bawah ini didasarkan pada Windows 10

 ◦ Mulai dari menu untuk mencari atau memasukkan "Remote Desktop Connection" untuk mencari.
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• Setelah mengklik "Remote Desktop Connection", akan ada kotak pop up

• Silakan masukkan alamat IP VPS dan klik "Connect". Kotak pop up baru akan muncul
• Masukkan nama Pengguna VPS yang diberikan kepada Anda
• Masukkan Kata Sandi yang Anda berikan
• Centang kotak "Ingat saya" sehingga Anda dapat masuk dengan mudah di lain waktu. Namun, jangan centang 

kotak jika Anda menggunakan komputer yang dibagikan dengan orang lain
• Jika "Nama pengguna" & "Kata Sandi" Anda diisi oleh pengguna sebelumnya, silakan klik "Gunakan akun lain"
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• Jika Anda menggunakan EA dan perlu mentransfer file EA Anda dari komputer pribadi Anda ke desktop VPS, 
silakan tutup "Remote Desktop Connection" dan nyalakan kembali. Jangan klik sambungkan dulu.

• Klik "Show Option" untuk memperluas konfigurasi Anda

• Klik pada "Local Resources" → "More..." → pilih (clik / tick) lokasi di mana file EA Anda ditempatkan   
→  klik "OK" → klik "Connect"
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• Akses VPS dengan mengklik ikon "Folder" di bagian kiri bawah layar desktop

• Mengkliknya akan membuka kotak pop-up baru. Klik pada "This PC" untuk mengungkapkan lokasi file EA yang 
terhubung ke VPS Anda. Klik dua kali ikon untuk mencari file EA Anda, lalu salin ke desktop VPS Anda.


