Corporate
Desk.

pst.asseco.com

Integrada nas aplicações Promosoft Financial Suite (PFS) – CORPORATE DESK é uma solução parametrizável que
automatiza de forma integrada a gestão dos produtos disponíveis para Clientes ao nível dos Mercados Monetário,
Cambial, de Capitais e Derivados.
A solução engloba vários produtos financeiros: no Mercado Monetário, Depósitos/Empréstimos, no Mercado Cambial,
Cambiais à Vista/Prazo Swaps e NDF’s, no Mercado de Capitais, Ações, Obrigações, Papel Comercial, Unidades de
Participação, Títulos do Banco Central e Bilhetes do Tesouro e no Mercado de Derivados, Futuros.

Funcionalidades
•

Parametrização à medida da Instituição tendo por

•

base os produtos a utilizar para registo de transações
com Clientes, nos mercados Monetário, Cambial, de
Capitais e Derivados;
•

•

•
•

Gestão de garantias de títulos em créditos de Cliente
(créditos registados, com bloqueio de títulos em
carteira de Cliente);

•

Gestão das Posições em curso do Cliente, com

Registo de transações de Bolsa e Fora de Bolsa, de

automatização contabilística de processos de

Ações, Obrigações, Unidades de Participação, Papel

valorização de títulos, responsabilidades, pagamento

Comercial, Títulos do Banco Central e Bilhetes do

de juros e reembolsos, vencimentos, alterações/

Tesouro;

cancelamentos de transações;

Transferências de títulos em carteira de Cliente;

•

•

•

disponibilidade nas contas DO de Cliente e
efetuando o respetivo cativo;

Disponibilização de informação das transações
realizadas;

Gestão das operações, validação, alteração,
anulação ou cancelamento, verificando a

Gestão de programas de Papel Comercial em que o
Cliente é o emitente;

Gestão de mensagens SWIFT (Extractos de títulos e
extrato de contas DO’s, formatados em Banka);

•

•

Registo de operações de Depósito a Prazo, Empréstimos
(tipo Hot-Money), Spot, Forwards e Swaps;

Gestão de dossier de Clientes (gestão de ordem ou
de carteira) e gestão de contas-margem;

Straight-Through Processing - Processamento
completo de transações;

•

Indicadores de Gestão – posição de Cliente;

•

Interface Web – Portal PFS, Widgets.

Vantagens
•

Gestão end-to-end de todo o negócio;

•

Flexibilidade e customização adequada à geografia
de instalação, de acordo com as características
específicas dos produtos financeiros;

•

Validação de saldo disponível em DO para realização
de operações, e respetivo cativo ao Cliente;

•

Contabilização on line integrada com o Core Banking
ou soluções de terceiros;

• Celeridade na implementação (time-to-market).

info@pst.asseco.com

