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CafÉ com Negócios reúne clientes em SP
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Durante o encontro, Ronaldo Moura apresentou soluções específicas para agilizar as operações do setor financeiro

No último dia 8 de abril, a RTM
reuniu um pequeno grupo de clientes
durante café da manhã realizado
em São Paulo para trocar ideias e
melhor entender as necessidades do
mercado. O objetivo é se aproximar
cada vez mais do cliente e propor
soluções tecnológicas que facilitem o
seu dia a dia.
Durante o evento, o gerente
Comercial da RTM, Ronaldo Cesar
de Moura, apresentou as soluções
desenvolvidas para agilizar as
operações do setor financeiro.

Além disso, os clientes puderam
conhecer duas plataformas de
serviço integrado de comunicação
e colaboração para mesas de
operações financeiras e centros de
decisão. O responsável por TI da
Ibiuna Investimentos, Leonardo
Alonso, que já havia testado
uma das soluções propostas,
destacou a vantagem de utilizar
o player como serviço. “É uma
solução compacta, muito fácil de
utilizar e conta com a segurança,
infraestrutura e Rede Privada

da RTM. Nós entendemos que,
comparado com outros players
de trading turrets e sistemas
de gravações telefônicas, é uma
opção muito viável. Tem interface
leve, amigável, segura e funcional.
Outro detalhe importante nessa
comparação é utilizar um recurso
como este através de um player de
mercado totalmente como serviço,
e não como um contrato de locação
de equipamentos.”
Ele acrescentou ainda que, após
a realização dos testes e análises
de perfil de utilização, a RTM
buscou melhorias na plataforma,
como integração dos recursos da
solução com o sistema de telefonia
local preexistente da empresa.
“Ficamos muito orgulhosos em
poder participar deste piloto
como clientes e parceiros em
soluções que visam a melhorar
a produtividade do mercado
financeiro”, concluiu Alonso.

No segundo semestre a RTM
formatará novo encontro, reunindo
outro segmento de clientes. ■

O que foi apresentado
rtm hotlines nacionais Linha privada
exclusiva entre o cliente e provedores, parceiros
e instituições.
rtm hotlines internacionais Linha privada
exclusiva entre o cliente e os principais polos
econômicos do mundo. Soluções para mais de
15 países, com destaque para EUA e Europa.
rtm site de contingência Garante às
instituições a continuidade de operações em
situações que afetam seu site principal. Acesso
aos serviços da Rede Financeira.
acesso RTM à RCB Infraestrutura de acesso
aos endereços CT1 e CT2 da Bolsa, oferecida no
Data Center e/ou Site de Contingência RTM.
rtm cloud server A RTM dispõe de uma nuvem
privada para comportar inúmeros servidores
virtuais, que podem ser dimensionados conforme
a necessidade do usuário.
rtm trade solution as a service Plataforma
integrada de comunicação e colaboração para
mesas de operações financeiras via nuvem
privada RTM.
acesso BLK Plataforma de negociação
RoboTrader da BLK_Sistemas Financeiros de
ultrabaixa latência, na qual o cliente realiza suas
operações com rapidez, precisão e segurança.

RTM

Novo Sistema Logon é mais flexível e
atende a demandas do mercado
grupo que promove e discute
aprimoramentos para o sistema
de liquidação e de custódia,
operado pelo Banco Central
em parceria com a ANBIMA. “O
Logon se tornou um sistema
mais flexível, robusto e seguro,
que possibilitará melhorias
futuras”, explicou Francisco
Vidinha, superintendente do
Selic.

Francisco Vidinha,
superintendente do Selic

Com o objetivo de se adequar
às necessidades do mercado, o
Sistema de Controle de Acesso
do Selic, conhecido no mercado
como Sistema Logon, acessado
exclusivamente via RTM, teve
sua plataforma reformulada.

Entre as vantagens, estão: a
concessão de acesso baseado
em perfis, que garante maior
flexibilidade na atribuição de
funções a um usuário; a criação
da figura do gestor de acesso,
com permissão exclusiva
às funções do Logon; e a
possibilidade do usuário atuar
por mais de um participante.

A nova versão foi desenhada
utilizando sugestões dos
usuários, encaminhadas
por meio do Comitê de
Representação do Selic,

O sistema está em ambiente de
pré-produção. Antes de entrar
em operação, deverão ser
realizados testes abrangentes.
Por conta das alterações do
Logon, o Selic e seus módulos
complementares passaram
por adaptações para o novo
modelo de autenticação e,

Adoção do conceito
de gestão de perfis,
que permite mais
flexibilidade na
concessão dos acessos às
funcionalidades disponíveis;

Acesso por navegador web;
Inclusão de um novo tipo
de usuário, denominado
gestor de acesso, para a
descentralização das funções
do administrador;

novidades

também, deverão ser testados.
A expectativa é que todo esse
processo aconteça em, no
mínimo, dois meses.

No primeiro momento,
somente os administradores
registrados no atual Logon
estarão habilitados a usar o novo
sistema, e eles deverão cadastrar
os demais usuários e habilitá-los
aos perfis. ■

Entenda o
Sistema Logon

O sistema Logon é um
sistema de base para
os participantes do
Selic. Seu objetivo é
controlar a autenticação e
autorização dos usuários
às funcionalidades do
Selic e dos seus módulos
complementares (exemplo:
IOS, lastro, extrato etc.),
necessários para o registro
das negociações com títulos
públicos.

Número ilimitado de
administradores por instituição;
Senha inicial do primeiro
administrador concedida por
certificado digital, sem a necessidade
de presença física.
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