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Serviços e Produtos
para potenciar o negócio
do Banco
Serviços

Benefícios
DIGITAL TRANSFORMATION
Análise do nível digital do Banco. Descrição dos
processos de Customer Experience , Business Mo-

dels e Core Operations existentes, definir prioridades e ações, de acordo com a estratégia e posicionamento do Banco.

• Identificação dos requisitos para a construção de uma plataforma digital
• Potenciamento da inovação nos produtos e
serviços prestados pelo Banco
• Visão Digital – Foco no cliente, aumento da
eficiência operacional e redefinição do modelo de negócio

GOTO CLOUD
Identificar o tipo de cloud, privada, híbrida ou pú-

• Aumentar a eficiência, a capacidade de inovação e elasticidade

blica e o formato, IAAS, PAAS ou SAAS. Criação de

• Diminuir o time to market

uma POC para avaliação de resultados e quick wins.

• Reduzir custos operacionais

MOBILE EVERYWHERE

• Estratégia mobile para a definição e desco-

Cobertura de todo o ciclo de vida, desde a defini-

berta de oportunidades e optimização da

ção de uma estratégia mobile, desenvolvimento e

user experience dos clientes do Banco

apoio à manutenção de soluções mobile.

• Desenvolvimento de Apps para smartphones, tablets e outros dispositivos móveis
• Permitir gerir, totalmente, as necessidades
de Apps e dispositivos de forma simples
e eficiente

• Melhoria na eficiência operacional, através
Levantamento de processos internos no Banco

da análise de indicadores de performance

com criação de um heat map e roadmap para a

• Centralização da documentação na utili-

implementação de uma gestão documental e uma

zação de uma ferramenta de gestão do-

solução de BPM. Melhorar os processos de suporte

cumental

no Banco, como a gestão de expediente, autorizações, parque aplicacional, avaliação, entre outros.

• Reavaliação de processos legacy na instituição

Produtos
O eBankaPlus é a solução de Internet Banking para
as Instituições Financeiras.
• Integração com o core Banking
• Solução package de fácil implementação e com
reduzido time-to-market
• Adaptável à imagem da instituição
GESTOR DE FICHEIRO
A solução Gestor de Ficheiros permite aos Bancos oferecer aos seus Clientes uma ferramenta de
criação e gestão de ficheiros de transferências interbancárias, integrado com o core Bancário e o
Internet Banking .
Através da aplicação é possível aceder ao histórico
dos movimentos anteriormente introduzidos pela aplicação, e replicar esses movimentos em novo ficheiro.
OUTROS
O Mobile 3.0 é a aposta da Asseco PST para o Mo-

Open Banking (API) - Canal API para exposição de

bile Banking .

Funcionalidades. Implementação de acordo com

Oferece todas as funcionalidades tradicionais ban-

standards, como o BIAN – Banking Industry Archi-

cárias bem como módulos que permitem à institui-

tecture Network

ção uma imagem diferenciadora ou com um cariz

Voz - Interação com as soluções Asseco PST atra-

mais inovador.

vés de voz. Solução suportada por mecanismos de
Inteligência Artificial.
Wearables - O banco interligado no dia-a-dia. Solução para Smartwatch . Solução para Wallets
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