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Produção Paralela
FIQUE ATENTO! O ciclo 6 iniciou dia 22/08 e se encerra dia 31/08. Este ciclo terá como escopo
o mercado de Ações.
FIQUE ATENTO! Na segunda semana deste ciclo (de 29 a 31/08), a Produção Paralela IPNv2
será processada no site alternativo, utilizando-se a infraestrutura tecnológica de contingência.
A partir deste ciclo, a Transição Externa irá entrar em contato com os Pontos Focais das
instituições para validar as informações e o modelo do report a ser encaminhado ao fim de cada ciclo às
respectivas diretorias, contendo alguns indicadores que irão comparar as atividades de alocação nos
ambientes de produção e produção paralela, bem como as posições ao final de cada dia
CLASSIFICAÇÃO DOS INCIDENTES: Os incidentes abertos de Produção Paralela serão classificados,
juntamente com os Pontos Focais, em 6 categorias para facilitar a forma de atuação nas resolução
dos chamados.
ALTERAÇÕES NA MENSAGERIA DO NGA: As alterações divulgadas em 18/07 nas mensagens de
gerenciamento de colaterais estarão disponíveis no ambiente de produção paralela a partir de
25/08. Tais alterações podem ser visualizadas no catálogo de mensagens, no site IPN em “Novo
Modelo > Catálogo de Mensagens e Arquivos, Administração de Colaterais”.
ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO iMERCADO: O documento
Termos e Condições de Uso do iMercado foi atualizado. Foi excluído o artigo 24 da versão divulgada
pelo Ofício Circular 067/2016-DP, de 25/07/2016. Está disponível no site IPN em “Movo modelo >
iMercado”.
PAINEL DE ERROS CONHECIDOS: A lista de erros conhecidos da Produção Paralela foi atualizada e
está disponível no site IPN em “Certificação/Produção > Produção Paralela > Documentos > Painel
de Erros – Produção Paralela”.
CONFERÊNCIAS TELEFÔNICAS: Com periodicidade quinzenal, às sextas-feiras, das 15h30 às 16h30,
ocorrerão conferências telefônicas com o mercado para esclarecer dúvidas sobre o processo de
produção paralela da 2ª fase do Projeto de Integração da Pós-Negociação (IPN). Participe pelo
telefone (11) 3137-8050 e antecipe seus questionamentos ao seu Ponto Focal da Transição Externa
ou pelo e-mail sspv2@bvmf.com.br.
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SINACOR
Conforme solicitado pelo mercado, 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 (16.5.3.46): No dia 18/08, foi disponibilizada uma nova versão
SINACOR que deve 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.
Essa
liberação ocorrerá a cada 15 dias.
Guia - Configuração do SMPISO para site DR: Para alterar as configurações de conexões com o
SMPISO para o site DR, o SINACOR publicou um guia para auxílio no site IPN em “Downloads >
Documentos > Sinacor” > “Guia - Configuração do SMPISO para site DR”.
Guia - Importação do arquivo BVBG.028: Para auxiliar a realizar a importação do arquivo BVBG.028,
foi disponibilizado um guia no site IPN em “Downloads > Documentos > Sinacor” > “Guia Importação do BVBG.028”.
Acompanhamento de Correções SINACOR - Produção Paralela: Para facilitar o acompanhamento
das correções do SINACOR para Produção Paralela do IPN V2, foi disponibilizado um documento, no
site IPN em “Downloads > Documentos > Sinacor”.

Testes Livres
FIQUE ATENTO! A partir de 05/09/16, o ambiente de testes livres estará disponível
continuamente, nos dias úteis, exceto às sextas-feiras.
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.

Treinamento IPN – Transição Externa
Não fique de fora, a última turma do Treinamento IPN já começou! O treinamento é
destinado a todos os Participantes e está acontecendo no prédio da BM&FBOVESPA, em São Paulo, e
será transmitido via streaming. São 9 aulas, das quais 7 já foram realizadas, cada uma com duração de
duas horas. As últimas aulas ocorrerão nos dias 25 e 30/08, sobre Cadastro e SINACOR,
respectivamente.
Para confirmar sua presença, acesse o site IPN em “Notícias (página inicial) > Treinamento IPN –
Transição Externa (27/07/2017)”.
Para quem for participar via Streaming não é necessário confirmar a presença basta acessar o
link da transmissão no dia e horário agendado.
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Os materiais e os vídeos das aulas 1, 2, 3 e 4 estão disponíveis no site IPN, em “Transição
Externa > Treinamento IPN”.

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”.










22/08/2016 a 31/08/2016: Ciclo 6 (Ações) – Produção Paralela
23/08/2016: Treinamento IPN – Aula 7: Infraestrutura tecnológica IPN
25/08/2016: Treinamento IPN – Aula 8: Cadastro
26/08/2016: Call quinzenal para esclarecimento de dúvidas de produção paralela (15h30 às
16h30)
30/08/2016: Treinamento IPN – Aula 9: SINACOR
02/09/2016: GT – Transição Externa
08/09/2016 a 16/08/2016: Ciclo 7 (Ações + Derivativos) – Produção Paralela

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, a partir de 04/07/2016).



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 estão com Pontos Focais da Transição Externa para monitoramento e apoio
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 estão apoiando os participantes também na priorização
de resolução de chamados e interface com áreas internas.
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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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