
A Derivative System Technologies se torna a representante da MetaQuotes Software na 

África do Sul 

CENTURION, África do Sul, 15 de outubro de 2014 /PRNewswire/ -- Recentemente a 

MetaQuotes Software apresentou a MetaFintech como seu novo escritório de representação nos 

EAU. A companhia agora anuncia sua expansão adicional: A Derivative System 

Technologies será sua agente na África do Sul. 
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Para visualizar este comunicado para a imprensa em multimídia, clique 

em: http://www.multivu.com/players/English/72762570-MetaQuotes-introduced-MetaFintech/ 

O novo escritório de representação será responsável pela promoção das plataformas de 

negociações MetaTrader e do sistema de gerenciamento de negócios TeamWox. O esforço 

conjunto da MetaQuotes Software e da Derivative System Technologies tem por objetivo 

aumentar a base de clientes das plataformas MetaTrader na região e expandir a geografia das 

vendas. Os clientes em potencial da Derivative System Technologies são bancos e corretoras 

locais. Os planos prioritários da nova parceira incluem a integração da plataforma MetaTrader 

5 com a Bolsa de Valores de Johannesburg (JSE - Johannesburg Stock Exchange) e outras 

bolsas de valores africanas. 

"Estamos muito felizes por assinarmos um acordo com a MetaQuotes Software, que é a maior 

desenvolvedora de software para os mercados financeiros", declarou André van der Walt, 

responsável pela Derivatives System Technologies. "Desde que foi estabelecida em 1999, nossa 

companhia vem desenvolvendo, com sucesso, software para várias corretoras e membros da 

Bolsa de Valores de Johannesburg, JSE. A equipe da Derivatives System Technologies é 

formada por profissionais experientes e fornece tanto desenvolvimento de software quanto 

suporte técnico. Além disso, conhecemos bem as peculiaridades locais e sabemos como 

trabalhar com os clientes locais. A combinação com as amplas possibilidades da MetaQuotes é a 

chave para assumirmos a posição de liderança na região". 

Sobre a MetaQuotes Software  

Estabelecida no ano 2000, a MetaQuotes Software Corp. tem desenvolvido plataformas de 

negociações para os mercados financeiros sob a marca comercial MetaTrader. A organização é 

reconhecida internacionalmente como uma líder do mercado de software para negociações 

Forex. As plataformas de negociações MetaTrader são atualmente oferecidas por mais de 700 



corretoras de valores e bancos em todo o mundo. A mais nova plataforma, MetaTrader 5, foi 

desenvolvida pela Companhia com foco nas bolsas de valores e agora está sendo promovida 

ativamente para negociações em várias bolsas de valores do mundo.http://www.metaquotes.net 
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