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Produção Paralela
FIQUE ATENTO! O ciclo 8 de Produção Paralela iniciou dia 26/09, se encerra hoje e tem como
escopo o mercado de Ações.
Entre o dia 03/10 e hoje, o ambiente de produção paralela estava sendo processado no site
alternativo, utilizando-se a infraestrutura tecnológica de contingência.
FIQUE ATENTO! Na semana do dia 10/10 ao dia 14/10, o ambiente de Produção Paralela estará
fechado. Dessa forma, o Ciclo 9 de Produção Paralela irá iniciar dia 17/10 e encerrar dia 28/10.

Cronograma Geral de Implantação
Conforme anunciado no Comunicado Externo 015/2016, o cronograma de implementação
da 2ª fase do Projeto de Integração da Pós-Negociação da Bolsa foi atualizado, com conclusão
prevista para 01/03/2017. Para mais detalhes, acesse o Cronograma no site IPN em “O Projeto >
Cronograma Geral de Implantação” ou o Comunicado em “Downloads > Comunicados Externos/
Ofícios Circulares”.

PAINEL DE ERROS: O Painel de erros foi atualizado, no dia 05/10, e está disponível no site IPN em
“Certificação/ Produção > Produção Paralela > Documentos > Painel de Erros - Produção Paralela”.
CATÁLOGO DE MENSAGENS E ARQUIVOS DA CÂMARA BM&FBOVESPA: O Histórico de Alterações
foi atualizado e já contém as mudanças relacionadas ao arquivo de Instrumentos (BVBG.028.02), as
quais estarão disponíveis nos ambientes de certificação a partir de 03/10/2016 e de produção a partir
de 17/10/2016. O documento está disponível no site www.bvmfnet.com.br em “Manuais > Clearing
BM&FBOVESPA > Catálogo de Mensagens e Arquivos”.
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SINACOR
WORKSHOP para apresentação prática dos processos de Custódia e de Tesouraria: No dia 30/09 foi
realizado um Workshop do SINACOR para apresentação dos processos de Custódia e de Tesouraria. O
material utilizado no Workshop está disponível no site IPN em “Downloads > Workshops > Workshop
SINACOR – Realizado em 30/09/2016”.
FIQUE ATENTO! Para que todos os participantes possam obter uma melhor eficiência de
usabilidade do SINACOR, após as liberações de versão serão realizadas sessões de teleconferência para
esclarecimento de dúvidas operacionais e de usabilidade do produto.
A equipe do SINACOR disponibilizou alguns documentos para auxílio nos processos de Produção
Paralela, no site IPN em “Downloads > Documentos > Sinacor”. Além desses documentos, a equipe
realizou liberações importantes:
Liberação de versão SINACOR: No dia 13/10, será disponibilizada uma nova versão SINACOR que
deverá ser instalada no ambiente de Produção Paralela. Está disponível no link:
http://www.bvmfnet.com.br/pt-br/downloads/atualizacoes-sinacor.aspx?idioma=pt-br.
Manuais de Usabilidade SINACOR: Afim de minimizar dúvidas a respeito de parametrizações de
arquivos e do módulo de Custódia, foram disponibilizados alguns documentos de apoio como o “Guia
- Custódia Fiduciária”, no site IPN em “Downloads > Documentos > Sinacor”.

Testes Livres
FIQUE ATENTO! O ambiente de testes livres está aberto, desde o dia 05/09, e será disponibilizado
continuamente, nos dias úteis, exceto às sextas-feiras e nas semanas dos dias 26/09 a 07/10.
A inserção de massa de dados continuará sendo realizada e as informações serão comunicadas
previamente pelo CTC.
Participantes poderão registrar chamados com a equipe do CTC pelo telefone 2565-4400 ou
utilizando o processo de abertura de incidentes automática por meio do envio do e-mail para
cert.ipn@bvmf.com.br, incluindo no assunto do e-mail “IPNv2” antes da descrição desejada, além da
inclusão de “AbrirChamadoCert” antes do texto a ser enviado. Mantenha-se atualizado acompanhando,
também, os comunicados da equipe do CTC.

O cronograma geral do projeto, com todas as datas de implantação, pode ser visualizado de
forma dinâmica no site IPN. Por meio dele é possível exportar cada evento para a sua agenda, fique por
dentro das datas, no site IPN em “O Projeto > Cronograma Geral de Implantação”.







26/09/2016 a 05/10/2016: Ciclo 8 (Ações) – Produção Paralela
07/10/2016: GT – Transição Externa
10/10/2016 a 14/10/2016: Ambiente de Produção Paralela fechado
14/10/2016: Call quinzenal para esclarecimento de dúvidas de produção paralela (15h30 às
16h30) – Telefone: (11) 3137-8050
17/10/2016 a 28/10/2016: Ciclo 9 (Ações) – Produção Paralela
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SSP – Equipe de Suporte à Pós-Negociação: Suporte técnico ao ambiente, serviços e sistemas da
produção paralela.
E-mail: sspv2@bvmf.com.br
Telefone: (11) 2565-5000, opção 9 (durante produção paralela).



SPN – Equipe de Suporte à Negociação: Dúvidas sobre Drop Copy
E-mail: suporteanegociacao@bvmf.com.br
Telefone: (11) 2565-5000, opção 2



SINACOR: Suporte técnico ao SINACOR.
E-mail: ipn-sinacor@bvmf.com.br
Telefone: (11) 2565-5000, opção 5, grupo 4 (atendimento direcionado para o IPN)



BVMFSolution: Contrato, aspectos comerciais e auxílio para solicitação e entrega de serviços.
E-mail: bvmfsolution@bmfbovespa.com.br
Telefone: (11) 2565-7102

Os participantes contam com o apoio de Pontos Focais da Transição Externa durante toda a fase
de produção paralela.
As informações estão sendo capturadas via check list de execução, com os principais processos
(alinhado entre Ponto Focal da BM&FBOVESPA e Ponto Focal do participante, trazendo uma visão única
sobre evolução dos testes).
Os Pontos Focais da Transição Externa apoiam os participantes também na priorização de
resolução de chamados e interface com áreas internas.

As dúvidas devem ser encaminhadas para a seu Ponto Focal da Transição Externa IPN v2.
Caso a sua instituição ainda não tenha um ponto focal da BM&FBOVESPA para apoiá-los ou
necessite de maiores esclarecimentos sobre a atuação da Transição Externa, entre em contato através do
telefone (11) 2565-5302 ou te.ipn@bvmf.com.br.
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