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Etapa de Produção Paralela
Concluímos a Certificação da segunda fase do Projeto IPN. Já estão em andamento os preparativos para
início da etapa de Produção Paralela, que iniciará em 04/07/2016.
Diversas equipes da BM&FBOVESPA estão trabalhando nos preparativos para o início da etapa de Produção
Paralela, garantindo que todos os fluxos de liquidação e pós-negociação funcionem corretamente.
Com o objetivo de esclarecer dúvidas dos participantes sobre essa nova etapa, realizamos no dia
08/06/2016 o Workshop de Produção Paralela, em que foram abordadas as principais estratégias de
transição da v2, os calendários dos ciclos e como os participantes deverão proceder com relação à
arquitetura técnica e conectividade, além de definições e orientações do SINACOR para esta fase do
projeto. Por fim, a equipe de Transição Externa também apresentou como irá monitorar e acompanhar os
participantes durante os testes. O material do Workshop está disponível no site do IPN (Downloads >
Workshops).

Próximos Passos
As próximas semanas do mês de junho são destinadas para que os participantes verifiquem suas
conectividades e acessos, visando total funcionalidade dos ambientes para o dia 04/07/2016.
Conectividade – Disponibilidade do Ambiente
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Os instaladores estão disponíveis no site do IPN, na aba Certificação/Produção > Produção Paralela >
Instalação e Manuais.
As Sessões Drop Copy e os endereços de acesso para o ambiente de Produção Paralela também estão
disponíveis no site do IPN, na aba Certificação/Produção > Produção Paralela > Documentos.
Os acessos aos ambientes de Produção serão concedidos de acordo com tabela abaixo:
Controle de Acesso x Sistema x Ambiente

Produção Paralela
A partir do dia 04/07/2016, com o início da Produção Paralela, os processos e atividades estarão divididos
da seguinte forma:





Execução da Migração de Dados;
Validação da Migração de Dados;
Execução da operação diária;
Abertura de chamados em caso de incidentes.

Esses processos e atividades serão executados de acordo com o cronograma abaixo:

Nesta fase esperamos obter alto grau de aderência entre Produção Paralela e Produção, além da confiança
plena de todos os envolvidos para o lançamento em produção.
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Atendimento e Suporte


SSP – Equipe de Suporte à Pós-Negociação

E-mail: sspv2@bvmf.com.br
Telefone: (11) 2565-5000



Opção 3: durante a fase de conectividade, até dia 01/07/2016;
Opção 9: durante produção paralela, a partir de 04/07/2016.



SINACOR

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


BVMFSolution

E-mail: bvmfsolution@bmfbovespa.com.br
Telefone: (11) 2565-7102

Transição Externa
Os participantes terão especialistas da Bolsa para monitoramento e apoio durante toda a fase de produção
paralela.
As informações serão capturadas via check list de execução, com os principais processos (alinhado entre
especialista da Bolsa e ponto focal do participante, trazendo uma visão única sobre evolução dos testes).
Os especialistas apoiarão os participantes também na priorização de resolução de chamados e interface
com áreas internas.

Dúvidas?
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 Bolsa 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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