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A AMBISIG é uma empresa de referência no mercado pelo seu rigor e inovação junto dos clientes.

 A AMBISIG oferece soluções de TI possuindo uma gama de produtos específicos, desenvolvidos, especialmente, para as 
instituições bancárias e corretores financeiros.

O principal objetivo das soluções de e-Banking é alcançar a excelência do serviço ao mesmo tempo que supera as expectativas 
de cada cliente, através da criação de novos valores e da redução dos custos operacionais. 

Todas as soluções de e-Banking são constituídas por módulos, que dependendo da necessidade do cliente, ajudam a dar 
respostas rápidas e rigorosas. 



Reduza os custos operacionais
e atinja um novo nível de
performance no seu negócio

A AMBISIG através de uma equipa especializada na 
área da banca criou um conjunto de soluções 
e-Banking, que recorrendo às mais recentes tecnolo-
gias, permite a integração de serviços e a definição de 
processos adaptados à realidade e necessidades de 
cada cliente.

A solução de Ativos Financeiros é totalmente confi-
gurável e adapta-se à estrutura de cada cliente.

SOLUÇÕES E-BANKING ATIVOS FINANCEIROS

O QUE É

Solução modular que permite executar de forma 
autónoma a recolha de dados dos principais fornece-
dores de informação bolsista (exemplo: Bloomberg, 
Reuters), realizando procedimentos de cálculo finan-
ceiro para integrar com outros sistemas de informa-
ção externos.

O QUE NOS PROPOMOS A RESOLVER

•  Problemas de integração de informação de 
    diferentes fontes de dados:
        - Reuters, Bloomberg, Kondor+, KVaR;

•  Eliminar o risco inerente à execução de procedi-
    mentos de cálculo financeiro de forma manual;

•  Redução de custos operacionais.

SERVIÇOS

•  Execução autónoma dos procedimentos de 
    cálculo financeiro;

•  Envio por SMS de mensagens pré-configuradas  
    com informação sobre os mercados financeiros:
        - Tratamento das mensagens;
        - Envio das mensagens;

•  Ligação a fontes de dados financeiros.

•  Acompanhamento dos valores de referência de 
   mercado. Exemplo: EuroStocks, DAX, PSI20, entre 
   outros;

•  Análise e processamento de diferentes instru-
    mentos 
    financeiros: Baskets, Futures, Options, Fun-ding,  
    Credit Default Swap, Dividend Yields, entre   
    outros;

•  Confrontação de preços de Futures, Options e 
   Taxas de Câmbio entre os Vendors de Informação;

•  Valorização de Ativos – acompanhamento do 
    pedido de valorização, análise do histórico de  
    cada título, emissão de mapas de controlo e 
    faturação;

•  Aplicação de mais de 150 fórmulas usualmente 
   utilizadas no Excel para permitir a configuração 
   de fórmulas de cálculo;

•  Geração de relatório sobre todos os processos 
    de execução autónoma;

•  Possibilidade de subscrição de alertas com   
    informação sobre a atividade da aplicação;

•  Envio por SMS de mensagens pré-configuradas 
    com informação sobre os mercados financeiros;

•  Facilidade de integração com qualquer fonte de  
    dados;

•  Facilidade de criação de novos procedimentos de 
    cálculo financeiro;

•  Otimização do tempo de cálculo;

•  Execução autónoma dos procedimentos de 
    cálculo financeiro;

•  Ferramenta de reporting para apoio à decisão e 
    controlo da atividade;

FUNCIONALIDADES
DO PRODUTO

PORQUE ESCOLHER O 
PRODUTO AMBISIG?
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