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Portal PFS
Suporta os vários processos de negócio.
O Portal PFS é uma solução de front-end , disponibilizada em vários módulos funcionais que permitem interagir
com o Core Banking PFS e integrar outros sistemas, apresentando um layout apelativo, user-friendly e multilingue. Em alternativa à versão standard de cada módulo do Portal PFS, o Banco poderá implementar versões
customizadas aos seus processos de negócio (e.g. crédito) e/ou integrada com outras soluções (e.g. BPM).
USABILIDADE
A usabilidade do Portal PFS é uma das suas maiores vantagens tornando os processos
de negócio mais simples, rápidos e eficientes, utilizando-se um interface único para
todos os processos da instituição.
NAVEGAÇÃO CONTEXTUALIZADA
A partir da Entidade ou do Cliente é possível aceder a um conjunto de consultas dos
diferentes processos de negócio.
CONSULTA DE DOCUMENTOS
A partir de uma entidade é possível consultar as imagens e os elementos dos documentos.
ORIENTAÇÃO AO PROCESSO
Em substituição de uma navegação por percursos implementa-se uma navegação
orientada aos processos de negócio.
FERRAMENTAS GLOBAIS
A zona de ferramentas globais disponibiliza ao utilizador indicações em tempo real relacionadas com a plataforma de Sistemas de Autorizações Transversais (four-eyes principle), alertas e notificações e ferramentas diversas.

Diferimentos de Operações (four-eyes principle)
• Diferimento de operações para aprovação;
• Definição de Autoridades para execução de
Transações/ Operações;
• Requisição de autorização para execução de
operações (transação, montante, plafond, etc.);

• Diferimento de operações para execução em
data futura;
• Notificações no diferimento, aprovação, execução, recusa e em caso de erro;
• Notificações para sistema, email, SMS.

O Portal PFS inclui vários módulos funcionais que suportam os diversos processos, produtos e serviços de
um Banco.

PORTAL CRÉDITO
• Recolha facilitada dos dados da Proposta de Crédito, com
drop list de tabelas.
• Até à maturidade dos Créditos, é possível efetuar diversas
ações, por exemplo, Liquidar o Crédito com efeitos imediatos, existindo recálculo automático dos juros a cobrar.
• Reestruturação de vários créditos já existentes numa nova
Proposta.
• Possibilidade de regularizar valores em atraso, com opção
de procura das contas do titular onde possa existir saldo,
para efetuar a regularização de valores.
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PORTAL TRADE FINANCE
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PORTAL CAIXA
• Ferramentas desenhadas para reduzir o erro no manuseamento de numerário ou outros documentos.
• Nas operações a consulta dos elementos de identificação
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PORTAL CLIENTES E CONTAS
• A partir de uma Entidade ou Cliente é possível aceder a
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informação interrelacionada, de forma simples e intuitiva.
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PORTAL CARTÕES
• Registo de pedidos de Cartões de Débito, Crédito e Pré-pagos.
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• Circuito para aprovação das operação de associadas.

• Cartões de Débito

• Gestão de ciclo de vida de cartões como por exemplo

• Cartões de Crédito

manutenção da situação do cartão.

• Cartões Pré-Pagos

• Consultas com base na conta ou cartão.
PORTAL TRANSFERÊNCIAS
• Gestão de pedidos de Transferências Interbancárias de
acordo com o processador do Mercado.
• Disponíveis os sistemas: SEPA, TARGET, OPE, STC, SPTR e
TEI.
• Gestão e Manutenção de Transferências Internas.
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• Transferências Interbancárias (diferentes processadores de acordo
com o Mercado)
• Pedidos de Dados de Conta.

PORTAL COMPENSAÇÃO
• Consulta de imagens de cheques através da linha ótica ou
a referência de arquivo.
• Visualização da compensação recebida, com a possibilidade de filtros de informação.
• Despacho da compensação recebida para conferência

Funcionalidades
• Imagens de Cheques
• Compensação Recebida
• Compensação por Enviar
• Desdobramento de Cabeça de Lote

dos cheques, sendo apresentadas as imagens do cheque
e as assinaturas associadas.
• Apresentação da compensação por enviar.
PORTAL AM
• O módulo de Contabilidade segue a linha intuitiva e grafismo apelativo que caracteriza todo o Portal PFS.
• A gestão diária de integrações e análise de movimentos
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• Gestão Plano e Contas Contabilísticas do Account Manager

encontra-se facilitada com um ambiente gráfico e a alar-

• Integração de informação operacional

mística de situações incoerentes (e.g. documentos com

• Análise de Manutenção de Movi-

totais a débito e a crédito distintos).
• A Manutenções de Plano e Contas encontra-se acessível
através de vários pontos de acesso.
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