Valorizamos o desenvolvimento
do capital humano

pst.asseco.com

COMPROMISSO E EMPENHO
A contribuir para o contínuo desenvolvimento
do setor financeiro

Bem-vindo à Asseco Academy
A cultura de aprendizagem de uma organização é reconhecida
como uma das mais importantes vantagens competitivas. Estudos
revelam que organizações que apostam numa forte cultura de
aprendizagem apresentam melhores resultados em métricas de sucesso tais como o aumento da inovação, da produtividade, do lucro,
e da satisfação do cliente.
Assim, investir no desenvolvimento de competências dos colaboradores torna-se imperativo, sendo a aposta na Formação um
fator crítico.
Com base num profundo conhecimento dos mercados da Europa, África e Ásia, apresentamos a Asseco Academy.
A Asseco Academy é o resultado de anos de compromisso e empenho no desenvolvimento contínuo de competências no setor
financeiro.

Conteúdos Formativos de Funções Bancárias
Alavancando o conhecimento e experiência de mais de 60 implementações do Core Banking Solution (Promosoft
Financial Suite), ao longo dos 30 anos de existência, a Asseco PST apresenta na Asseco Academy conteúdos formativos para as funções bancárias, e que permitem melhorar o desempenho das equipas dos Bancos nas funções
de parametrização (supervisão) ou de negócio (utilização), mas também em área de elevada especialização técnica, nomeadamente Mercados Financeiros, e Risk & Compliance.
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CORE FUNDAMENTALS - O FUNDAMENTALS I, inclui parâmetros gerais da aplicação (países, bancos, balcões, divisas, percursos…), segurança e acessos (utilizadores, perfis,
classes, autoridades), operações diferidas, e parametriza-

ESTRANGEIRO

MEIOS
DE PAGAMENTO

CRÉDITO

CORE FUNDAMENTALS - CONCEITOS FUNDAMENTAIS da
aplicação e que engloba a vertente relacionada com entidades, clientes e contas. Inclui a formação dos conceitos
base sobre a SEGURANÇA E ACESSOS, operações diferidas,
bem como a utilização do PORTAL PFS para os diversos
módulos funcionais.

ções necessárias à utilização do front-end; O FUNDAMEN-

ESTRANGEIRO - São abordados os vários produtos e serviços

TALS II, inclui entidades, clientes, contas, mapas, códigos

referentes a OPERAÇÕES CAMBIAIS, ORDENS DE PAGAMENTO

de operação, transferências, catalogadas, central de co-

e TRADE FINANCE (crédito e remessas documentárias).

brança, rotinas, outros parâmetros específicos do front ou

CRÉDITO - São abordados os vários PRODUTOS DE CRÉ-

back-end e Banca remota.

DITO. Inclui todo o ciclo de vida das OPERAÇÕES DE CRÉ-

CRÉDITO - Componentes de parametrização dos PRODUTOS

DITO, desde a simulação à proposta, à sua formalização,

DE CRÉDITO que inclui parâmetros genéricos e específicos.

gestão e liquidação.

ESTRANGEIRO - Componentes de parametrização que in-

MEIOS DE PAGAMENTO - São abordados os vários PRODU-

clui operações, CDI e RDI, CDE e RDE.

TOS e SUBSISTEMAS de meios de pagamento (cartões de

MEIOS DE PAGAMENTO - Parametrização dos módulos de
MEIOS DE PAGAMENTO (cartões de crédito, débito, pré-pagos, cheques, transferências, débitos diretos, processo de
compensação, e gestão de POS).
CONTABILIDADE & REPORTING - Parametrizações de módulos de RELATÓRIOS DE GESTÃO e dos REPORTS REGULAMENTARES (Banco Central, Fiscais, etc).

crédito, débito, pré-pagos, Cheques, transferências, débitos
diretos, compensação e gestão de POS).

Financa Markets
FINANCA FUNDAMENTALS

FINANCA MARKETS

Risk & Compliance
IMPARIDADE & IFRS 9

RECONCILIATIONS
& SWIFT INTERFACE

FINANCA FUNDAMENTALS - Conceitos fundamentais e

TESTES DE ESFORÇO

COMPLIANCE

IMPARIDADE E IFRS 9 - Conhecer e perceber o enquadramen-

processos da solução PFS Financa, e definição e gestão

to do novo Normativo contabilístico para a banca (IFRS 9), com

de informação utilizada nas várias áreas de negócio pelo

especial enfase na questão da imparidade, classificação de

Front /Back e Middle Office.

ativos, e os instrutivos do BNA.

FINANCA MARKETS - Conhecimento dos processos de

AML/CTF (Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Finan-

negócio, produtos e operações geridos na solução por

cing) - A Prevenção e Combate do Branqueamento de Capi-
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forma a capacitar os formandos nos mercados e produtos

tais tem como propósito a deteção e controlo de operações

transacionados em Angola.

consideradas suspeitas no que diz respeito a ações ilícitas.

RECONCILIATIONS AND SWIFT INTERFACE - Parametriza-

A presente formação pretende dar a conhecer os principais

ção de processos de reconciliações de correspondentes

conceitos relacionados com o tema, assim como aprofundar

e as envolventes do ecossistema SWIFT (conceitos, men-

os principais deveres, processos e procedimentos que deve-

sagens, dashboard).

rão ser tidos em conta pelas instituições financeiras.
- Capacitar os formandos
de conhecimento sobre os testes de esforço obrigatórios, que
constituem um dos maiores desafios regulamentares com que
os Bancos atualmente se defrontam, e os riscos em análise
(crédito, mercado, operacional, liquidez).
COMPLIANCE - Conhecimento global dos processos e procedimentos que as instituições financeiras poderão adotar no
que diz respeito ao tema do Compliance (cumprir com todos
os trâmites legais, obrigações, comportamentos ou recomendações para a sua atividade económica e profissional). Desta
forma, é pretendido que a instituição apresente eficientes sistemas de controlo de cumprimento, evitando assim a prática
de crimes e/ou contraordenações, limitando os riscos jurídicos, financeiros e reputacionais.

MODELOS
FORMATIVOS
A Asseco Academy, apresenta uma metodologia de formação baseada nos seguintes modelos formativos:
CURSOS À MEDIDA - Preparados para as necessidades de um cliente específico, são por norma pontuais e sem recorrência
planeada. Previamente, faz-se o levantamento e identificação das necessidades de formação e o seu mapeamento para os
conteúdos programáticos podendo ser realizado pelo cliente, pela Asseco PST, ou em conjunto.
CURSOS STANDARD - Preparados para as necessidades transversais do setor financeiro. Têm conteúdo programático definido
e cobrem as várias áreas de conhecimento das soluções Promosoft Financial Suite (e.g. Crédito, Estrangeiro, Contabilidade,
etc.). Podem ser frequentados pelos vários interessados (desde que sejam cumpridos os pré-requisitos identificados para cada
curso). Estes cursos são divulgados periodicamente pela Asseco PST, ou podem ser calendarizados a pedido, e são realizados
nas nossas instalações em Portugal, Angola e Moçambique.
PFS Certification Program - Programa de certificação em que são ministradas um conjunto de formações, que correspondem
a um percurso formativo pré-definidodo, do qual resulta uma avaliação final. Após a conclusão do programa é entregue um
certificado aos participantes que tenham obtido o nível de proficiência exigido, para cada área de formação.

AS NOSSAS REFERÊNCIAS
NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS
E FORMAÇÃO
A experiência aliada à confiança dos nossos clientes, fazem da Asseco PST uma referência na implementação de sistemas de
informação e na formação, e uma das empresas líderes de mercado no espaço da Língua Portuguesa.
Também presente em espaços anglo-saxónicos estamos fortemente empenhados em contribuir para que os clientes possam
alcançar os seus objetivos e atingir a excelência nos mercados onde atuam, em qualquer geografia do globo.
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Asseco PST
Portugal
Rua Luciana Stegagno Picchio, 3 - 1º Dto
1500-912 Lisboa
Est. Comandante Camacho de Freitas, 905 e 907
9050-222 Funchal
Angola
Rua do Centro de Convenções
Condomínio Cidade Financeira, Via S8
Bloco 2 - 3º andar, Talatona, Luanda
Moçambique
Rua Rio Inhambazula, nº 88
Bairro Sommerschield 2, Maputo
info@pst.asseco.com
pst.asseco.com

