Valemobi asset system integrado com o hub
NYFIX para trading da Itiviti. Com isso é possível
efectuar suas operações via DMA sensibilizando
automaticamente sua posição gerencial, evitando
retrabalho e reduzindo custos.
O Valemobi Asset System é um
sistema para gestoras de recursos
com diversas funcionalidades
como front office, back office,
compliance, risco, controle de
limites, atribuição de performance,
acompanhamento da carteira online,
dentre outras dezenas de recursos
que são essenciais para a gestão de
investimentos. Com esta solução, o
gestor pode focar no que realmente
importa, a gestão do seu portfolio.
Maximize os benefícios de uma
plataforma moderna e user
friendly
–– Minimize erros operacionais
e retrabalho decorrente da
gestão de tráfego de dados entre
diferentes sistemas com uma
plataforma completa e integrada.
–– Fique tranquilo com os controles
implementados para garantir que
sua operação cumpre com as
regras exigidas pela legislação e
pelas boas práticas.
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–– Beneficie-se das facilidades
proporcionadas pela tecnologia
de última geração utilizada no
sistema.
–– Aproveite as frequentes
atualizações com novas
funcionalidades desenvolvidas,
tradicionalmente bem avaliadas
por clientes, prospects e
reguladores.

Potencialize sua plataforma de
entrega de serviços NYFIX
–– Conecte-se a um dos maiores
centros de negociação global
de baixa latência da indústria,
conectando mais de 1.500 buyside, sell-side e plataformas de
negociação através de uma gama
completa de classes de ativos.
–– Faça parte de uma comunidade
de negociação eletrônica global
em FIX, com zero interrupções
nos últimos 10 anos.
–– Solução escalável e customizável
de roteamento de ordens, que
disponibiliza o serviço de huband-spoke e conectividade ponto
a ponto.
–– Acesse uma gama de serviços
incluindo IOInet, NYFIX
Matching, TCA e Drop copy e um
ecosistema de inovação buyside dedicado através do portal
NYFIX.

Gerir o cross-asset dos
clientes em tempo real

Principais características
–– Conectividade global de alta
disponibilidade e baixa latência.
–– Benefícios do processo de
certificação FIX.
–– Front office preparado para a
boletagem dos ativos e derivativos
da gestora, com tratamento
específico para cada tipo de ativo.
–– Back office para controle e
checagem das operações.
–– Monitoramento de compliance
para verificar o enquadramento do
fundo à legislação aplicável e das
regras específicas do regulamento
do fundo.
–– Gerenciamento de risco de
mercado e risco de liquidez dos
portfolios.
–– Performance attribution –
relatório completo para análise da
rentabilidade histórica do portfolio.

1500+ buy-side and
sell-side de fácil acesso
através do NYFIX

Web-based
Não necessita de infraestrutura
tecnologica instalada no cliente

Experiência local com
NYFIX e suporte
follow-the-sun

IPN preparada para nova
Implementação da BM&F
bovespa para permitir custodia
centralizada

Acompanhamento da
carteira online
Cálculo do P&L online de ativos
registrados na BM&F bovespa e
titulos publicos

Sobre a Valemobi
A Valemobi é uma empresa com mais de 8 anos de experiência, desenvolvendo diversas soluções de
software para o mercado financeiro, atendendo os mais variados e exigentes públicos, com produtos de
alta tecnologia desenvolvidos para o uso intensivo e de missão crítica. A empresa foi fundada com a união
de pesquisadores e profissionais do mercado financeiro, e está estruturada em um tripé de inovação,
conhecimento e tecnologia de ponta, criando soluções completas, simples e fáceis de usar.
Sobre a Itiviti
A Itiviti possibilita que instituições financeiras em todo o mundo desenvolvam suas transações e visão
de futuro. Com tecnologia inovadora, profundo conhecimento e dedicação ao serviço, encorajamos os
clientes à aproveitar as oportunidades de mercado e orientá-los através de mudanças regulatórias.
Bancos, corretoras, fundos de investimentos e investidores institucionais de primeira linha confiam
nas soluções da Itiviti para atender seus clientes, conectar-se a mercados e negociar de forma mais
inteligente, consolidando plataformas de negociação e aprimorando em inovações tecnológicas.
Provedora global de tecnologia e serviços, oferecemos a mais inovadora, consistente e confiável solução
de conectividade e negociação para o mercado financeiro.
Com presença em todos os principais polos financeiros e atendendo cerca de 2.000 clientes em mais de
50 países, a Itiviti entrega seus serviços em escala global.
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Solução integrada
Atendendo as necessidades
de uma gestora de recursos
em uma mesma plataforma

