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Introdução

O espelhamento de contas da Betfair oferecido pelo compreBOT é um serviço
de automação inovador que replica na conta do usuário todas as apostas
realizadas na nossa conta principal.
Tudo é feito 100% online, na nuvem, sem a necessidade que o usuário instale
qualquer software, nem que tenha qualquer assinatura adicional. A
configuração inicial é muito simples e em alguns cliques o sistema já fica
operante.
A configuração é feita no SigaTrader, plataforma de automação homologada
pela Betfair que permite entre outras coisas, o espelhamento de contas!

Visão dá plataforma SigaTrader

Passo a passo
O processo para iniciar a automação é muito simples, basicamente você terá
que fazer um cadastro rápido na plataforma SigaTrader, conectar sua conta da
Betfair na plataforma e nos informar o e-mail cadastrado.
Veja as imagens abaixo:

Ao se cadastrar no SigaTrader e realizar o primeiro login, ele destacará no
canto superior esquerdo a opção Conectar Betfair. Neste passo você irá
autorizar que o SigaTrader realize apostas em seu nome na Betfair!
Fique tranquilo que tudo é legalizado, a plataforma é parceira da Betfair e
possui todas as autorizações legais para funcionar!

Após conectar sua conta da Betfair, a plataforma já irá exibir o teu saldo
disponível mostrando que conectou.

Agora você deverá ir no menu à esquerda “Configurações, Cópia” e definir o
valor da banca que você deseja que a plataforma considere como sendo a sua
banca de operação.
Importante: Não importa o valor que você tenha de saldo na Betfair, a
plataforma SigaTrader sempre irá considerar como sua banca, o valor que você
definir.

Defina o valor desejado e clique em Salvar.

Explicações sobre esse passo: Todas as operações são feitas baseadas em
porcentagem de banca, então a plataforma precisa ter uma banca de operação
como referência, afinal ninguém (ou quase ninguém) deixa um valor exato na
Betfair.
Independente do valor que você definir, o SigaTrader vai sempre replicar
respeitando a porcentagem utilizada na nossa conta principal.
Por ex: Digamos que nossa banca principal é de $10.000 e realizamos uma
operação de $100, ou seja, um investimento de 1%.
Agora digamos que você definiu que sua banca de operação é de $1.000, então
o SigaTrader vai investir 10$ na sua conta da Betfair, ou seja, 1%.
Sempre irá replicar em porcentagem, não importa o valor que tenha sido
apostado.
Obs: Não importa a moeda, pode ser dólar, euro ou real, pro SigaTrader é tudo a
mesma coisa.

Configurações de cópia

O SigaTrader tem algumas regras em relação a forma que ele faz o
espelhamento e elas podem ser configuradas no menu à esquerda
“Configurações, Cópia”.
Por padrão, a plataforma vem configurada pra replicar sempre propondo 10
ticks em desvantagem, ou seja, se a nossa aposta foi em Back numa Odd 2.0, o
SigaTrader vai jogar 10 ticks abaixo, propor a entrada na odd 1.90 e deixar que
a Betfair se encarregue em lhe corresponder na melhor Odd possível. Isso é
importante pois aumenta as chances de correspondência principalmente em
eventos menores e faz com que você não perca nenhuma operação.
Claro que as vezes pode acontecer de uma operação não ser correspondida e
não tem nada que possamos fazer nesse sentido, afinal na Betfair dependemos
da correspondência do mercado, mas fique tranquilo, não é nada que
prejudique o resultado final e em nossos testes isso aconteceu raras vezes.
Além dos ticks em desvantagem, você também pode definir a Odd mínima e
máxima que deseja que o SigaTrader opere, por padrão vem configurado de
1.01 a 100 e recomendamos que você não mude isso.

Opção SEGUIR

Agora que você já configurou sua conta do SigaTrader, chegou a hora de
colocar pra SEGUIR nossa conta principal.
Neste passo, você basicamente vai avisar a plataforma que deseja replicar todas
as nossas operações.
1º) Você deverá informar nossa equipe que já realizou o cadastro no
SigaTrader, conectou sua Betfair e realizou as configurações citadas acima;
2º) Nós iremos solicitar o seu e-mail cadastrado no SigaTrader (não confundir
com o e-mail da Betfair) e faremos a ativação da sua assinatura;
3º) Em seguida, você conseguirá visualizar nossa conta para SEGUIR na
plataforma.

Basta clicar em SEGUIR e confirmar.
Pronto, tudo que for feito em nossa conta da Betfair, será automaticamente
replicado pra sua conta!

Site para Cadastro e Suporte
Para se cadastrar no SigaTrader, utilize o link abaixo:
www.sigatrader.com

Nossa equipe está pronta pra lhe ajudar sempre que precisar, qualquer dúvida
que você tenha, fique à vontade para entrar em contato.

E-mail: cidmarcos@outlook.com
WhatsApp: 19 99679-7833
Telegram: @cidmarcos
Site oficial: www.comprebot.com.br

