
by
zincbank

Multinacional de Serviços Digitais

OMNICHANNEL
BANKING

SOLUTION

ZincBank é uma Plataforma Omnicanal que oferece uma solução end-to-end de suporte a todos os 
processos de negócio bancário baseado em tecnologia SAP. E não só, oferece também um banco 

focado no cliente, num contexto de aceleração tecnológica global e hiperregulação

END-TO-END SAP BANKING

MÓDULOS

• Usabilidade e segurança 100%
• Múltiplos fatores de 

autenticação configurável
• Personalização da página inicial
• Chatbot ou mensagens offline
• Assinatura multicanal

• Ativos fixos
• Gestão de contas a pagar e a receber
• Contabilidade geral e analítica

• Assinatura Digital 
Paperless

• Gestor de documentos 
Paperless

• Pagamento prestações 
desemprego

• Gestãode embargo de 
contas

• Cobrança fiscal
• Pagamento de 

pensões de clientes

• Transferências
• Efetivo
• Cheques
• Débito e débito direto
• Cartões (Fornecedores Externos)

Políticas de Crédito •
Empréstimos •

Arrendamento •
Garantias •

Adiantamentos e •
redução comercial

Parceiro Empresarial •
Oficina de produtos •

Lançamento e análise de •
campanhas de marketing
Segmentação de clientes •

Contratação de •
produtos e serviços

Compatibilidade com • 
IOS e Android

Assinatura multicanal segura • 
OTP via push ou SMS • 

Contas •
Depósitos •

• Fundos de Investimentos
• Planos de Pensão
• Bolsa

Responsivo e orientado a processos •
Integrado com periféricos •

bancários e não bancários
Suporte multilíngue •

PRODUTOS 
PASSIVOS

PRODUTOS 
ATIVOS

MARKETING 
RELACIONAL

APP MÓVEL

TERMINAL 
FINANCEIRO DE 

ESCRITÓRIO
CONTABILIDADE 
E PROCESSOS

OPERAÇÕES DE 
PAGAMENTO

TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL

LOCALIZAÇÃO 
REGULAMENTAR 

ESPANHOLA

PRODUTOS 
FORA DE 
BALANÇO

BANCO 
ONLINE
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Core Banking Digital que suporta todos 
os processos de negócio bancários

A oficina de produtos permite tornar independentes as áreas de negócio de IT, no que diz respeito ao 
lançamento de novos produtos. Oferece ainda a definição de preços em função das características 
do cliente, do produto e/ou da organização comercial. Suporta o conceito de pacote de produtos 
(bundle) e controla o cumprimento dos compromissos de contratação adquiridos pelos clientes.

EXCLUSIVE 
PROPOSAL 

Redução do tempo 
de lançamento no 
mercado

Personalização 
das ofertas 
comerciais

Simplificação e 
otimização na gestão 
de produtos bancários

Modelo Disruptivo de Oficina de Produto

Core Banking - Visão Global

OMNICHANNEL BANKING
RETAIL BANKING

B2C/B2E Front-end responsive web
BANKING APP

IOS, Android and B2B B2C

ACCOUNTING
SAP FINANCIALS

INTERNAL AND EXTERNAL REPORTING
BO REPORTING
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CORE BANKING PROCESSES
LOANS

MANAGEMENT 
COLLATERAL

MANAGEMENT
BANK CUSTOMER

ACCOUNT
SEM FOR
BANKING PAYMENTS RESERVE FOR

BAD DEBT SECURITIZATION

COMMERCIAL BRANCHES
CRM

Customer Acquisition & Contracting Products
UI

Banking Operations

COMMERCIAL PROCESS, PRODUCT MANAGEMENT & PRICING AND ACCOUNT ORIGINATION
ACCOUNTING OPERATIONS

Commercial Product Catalog & Account Origination
Customer Information for

Financial  Services
Marketing

1-to-1 or 1-to-many

• Clientes, CRM comercial, Marketing e Oficina de produtos
• Produtos passivos, ativos e garantias associadas
• Cobranças e pagamentos: SEPA e cheques. Meios de pagamento
• Intermediação, produtos fora de balanço
• Comtabilidade integral e processos associados

• Localização normativa para o mercado espanhol
• Sistema de rentabilidade multi-eixo
• Gestão de atrasos e incumprimentos de pagamento
• Branqueamento de capitais
• Suporte a todos os canais de comercialização

Áreas Funcionais
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Roadmap

Implementação do roll-out por todo o mundo, 
fácil adaptação às regulamentações locais

Totalmento adaptável a novos sistemas 
operativos de backend

Baseado em tecnlogia SAP, líder mundial 
em software de uso empresarial

Aspetos Chave

Banco centrado no cliente 
através de processos de 

geração de ofertas 
personalizadas

Compatibilidade completa entre 
processos batch e processos 

online, que permitem um 
sistema operacional 24/7

Reporting aos 
órgãos 

reguladores

Suporte contínuo a
novas normas e 

regulamentos diretamente 
do fabricante SAP

Poupança radical de custos 
tecnológicos e poupança de 

custos com a melhoria na 
eficiência dos processos

Benifícios

• Redução de custos em emissões, 
gestão e armazenamento

• Garantia de autenticidade com 
total validade jurídica

• Processos de contratação mais 
ágeis, esteja onde estiver, a 
qualquer hora

Real-Time Banking através do uso de BD 
HANA, onde os dados transacionais e 
relatórios em tempo real coexistem sem 
a necessidade de um armazém de dados

Suporte a todos os canais de acesso à 
plataforma: Internet e Mobile Banking, 
Rede de Escritórios, Seviços Centrais, 
Parceiros

Omnicanalidade dos 
processos de negócio

Banco Paperless e 
Assinatura Digital Biométrica

Multimonetário e Multilíngue

• Base de dados em memória para 
transações a alta velocidade

• Gestão de dados através do 
armazenamento multicamada

• Visualização e relatórios em tempo real

• Capacidade analítica e processo de 
previsão, dados espaciais, gráficos de 
fluxo e séries temporais para a 
obtenção de respostas a qualquer 
questão de negócio

BIG DATA
(BBDD HANA)

ASSINATURA 
MULTICANAL

Tecnologias

Evolução em direção à Cloud Delivery
• Certificado na plataforma da SAP Cloud (SCP)

• Suporta núvens não-SAP da Microsoft, IBM e Amazon

• Suporta o planeamento e dimensionamento de 
containers de produção Docker / Kubernetes

Para a Inteligência Artificial (IA)
• A tecnologia IA pode ser usada para as interações 

do canal Chatbot

• Simplifica os processos de interação com o cliente, 
reduz a intervenção humana

Open banking
• Desenvolvimento APIs para conexão de Third 

Party Providers

• Desenvolvimento de funcionalidades SIC e SIP 
da PSD2

• Simplicidade e visão global da posição financeira

• Sistema de criação de alertas

• Segurança operacional e de autenticação

Customer Experience

ÓPTIMA EXPERIÊNCIA 
GARANTIDA ATRAVÉS 
DE TECNOLOGIA WEB 

RESPONSIVA

CONTEÚDOS ADAPTADOS 
A TODOS OS 

DISPOSITIVOS EM 
FUNÇÃO DO UTILIZADOR
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www.stratesys-ts.com
Copyright Stratesys Technology Solutions. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida por cualquier 

medio ni para cualquier fin, sin el permiso expreso de Stratesys. Todos los productos son marcas o marcas registradas de sus respectivas compañías. 20 YEARS
www.stratesys-ts.com

Líderes em SAP

MULTINACIONAL DE
SERVIÇOS DIGITAIS

58M€
DE FATURAMENTO

400
CLIENTES

900
PROFISSIONAIS

8
PAÍSES COM

PRESENÇA LOCAL
CRESCIMENTO NOS
ÚLTIMOS 10 ANOS

300%+
PROJETOS

1000 +

+

Acompanhamos nossos clientes em seu caminho até a transformação 
digital e nós os ajudamos a atingir seus objetivos através do 
desenvolvimento de soluções tecnológicas e empresariais

Quer saber mais? Faça-nos uma visita!
www.stratesys-ts.com

Único parceiro em Espanha certificado em toda a
solução vertical de produtos SAP para o Sector Financeiro

SAP Partner Excellence
EMEA AWARD

Implementação
Core Banking SAP

INNOVATION

ESPECIALISTAS EM
BANKING &
INSURANCE

“THE FINANCIAL SERVICES 
DIGITAL TRANSFORMATION 

REVOLUTION IS UNDERWAY... 
GET READY”

Com o suporte estratégico de nosso partner SAP, oferecemos soluções 
diferenciais que dão resposta aos principais desafios que afronta o Setor 
Financeiro na atualidade.

O setor financeiro tem que fazer frente a novos modelos de negócios derivados da 
ruptura tecnológica. Do mesmo modo, tem diante dele os desafios clássicos 
derivados da recente e profunda crise acontecida: redução de custos, melhora 
na gestão de riscos, aumento da eficiência operacional…Por último, tem que 
dar resposta adequada cada vez mas a cada vez mais pesada carga regulatória 
e normativa a que se está exposto.

Somos uma empresa de referência no ecosistema SAP, posicionados 
anualmente no TOP do ranking de partners e com alianças internacionais 
em diversos países e modelos de partnership: Services, Education, Value 
Added Reseller, Recognized Expertise, Hosting Services, Outsourcing 
Operations, Application Management, Partner Center of Expertise, etc.

Direitos autorais Stratesys Technology Solutions SL. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer meio, 
para qualquer propósito, sem a permissão expressa da Stratesys. Todos os produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas empresas

https://www.stratesys-ts.com
http://www.stratesys-ts.com
https://twitter.com/stratesys
https://www.linkedin.com/company/stratesys/
https://www.youtube.com/user/stratesys/
https://www.flickr.com/photos/stratesys
https://plus.google.com/u/0/104169320569300388576

