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Produção Paralela
A Produção Paralela1 iniciará em 04/07/2016! Atente-se aos prazos, pois até dia 01/07/2016
os participantes precisam ter realizado todas as etapas de conectividade, visando a total funcionalidade
do ambiente para a data programada.

 Ajustes na Estratégia de Produção Paralela
Conforme GT – Transição Externa de 24/06, foram comunicadas as seguintes adequações do
plano para Produção Paralela:


As operações de Empréstimo de Ativos serão iniciadas a partir da segunda semana do Ciclo
2 (Piloto), em 18/7/16.



Chamada de Margem:
a. Haverá diferenciação na replicação de chamada de margem do participante, sendo:
 Ciclos em que o participante deve atender a chamada de margem de
forma equivalente entre Produção e Produção Paralela;
 Ciclos em que o participante deve atender a chamada de margem
conforme indicado em Produção Paralela; e
 A programação desses ciclos será atualizada no Manual de Produção
Paralela e divulgada via comunicado da SSP.
b. O horário limite para atendimento da chamada de margem será às 14h00.



Serão utilizados, para fins de processamento da plataforma, os seguintes dados de
Produção:
a. Preços;
b. Instrumentos (mesmo SecurityID); e
c. Dados Cadastrais de participantes e contas (SINCAD).
Para garantir a estabilidade do ambiente de Produção, há o risco dos dados cadastrais
serem estáticos no ambiente de Produção Paralela durante os ciclos Piloto.
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A Produção Paralela é a reprodução dos processos de produção em ambiente de teste e tem como principais
objetivos:

Submeter a plataforma da câmara integrada a cenários reais de Produção, com operação plena pelo mercado;

Validar o processo de migração de dados da atual Câmara de Derivativos para a nova Câmara; e
 Prover à BVMF e aos participantes a oportunidade de exercitar processos de Produção.
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BSM: Concessão de acessos durante a Produção Paralela
Durante a Produção Paralela, os participantes poderão envolver um número maior de
funcionários para auxiliar na replicação de suas operações diárias no ambiente de Produção
Paralela.
Os acessos concedidos a usuários comuns que auxiliarão as equipes internas dos
Participantes e que, eventualmente, estejam em desacordo com a matriz de segregação de função,
deverão ser comunicadas à BSM para controle e não serão caracterizados como infração às regras do
PQO.
No entanto, estes usuários deverão atuar, única e exclusivamente, nas atividades previstas
na etapa de Produção Paralela, e terão seus acessos bloqueados 1 (um) mês após a implantação,
prevista para Outubro/16.
Para esclarecimentos adicionais, entrar em contato com a Superintendência de Auditoria
da BSM – BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados, pelo telefone (11) 2565-6074.

Testes Livres
O compartilhamento do ambiente de testes internos da BVMF com os participantes iniciou em
Junho/16, e ocorrerá nas duas últimas semanas de cada mês, com massa reduzida análoga à massa
inserida durante o período de Certificação. Em relação à massa de Renda Fixa, esta será enviada sob
demanda dos Participantes. Nestes períodos de compartilhamento, o ambiente funcionará de segunda a
quinta-feira.
Os testes livres do mês de Junho/16 estarão disponíveis até o dia 30/06 e a programação para
as duas últimas semanas de Julho/16 será publicada na semana de 04/07.
Participantes poderão registrar chamados com a equipe do CTC pelo telefone 2565-4400 ou
utilizando o processo de abertura de incidentes automática que continuará sendo realizada com o envio
do e-mail para cert.ipn@bvmf.com.br da mesma forma atual, ou seja, 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.

SINACOR
A equipe do SINACOR realizou liberações importantes:


Versão 16 para produção paralela: Está disponível a versão 16.5.1.268 do SINACOR para
produção paralela do IPN V2 e deverá ser instalada somente no ambiente de produção paralela
utilizado pelo participante. Essa atualização contempla correções de bugs encontrados
durantes as fases 2 e 3 do projeto.
Acesse o link abaixo para obter a versão SINACOR (16.5.1.268):
http://www.bvmfnet.com.br/pt-br/downloads/atualizacoes-sinacor.aspx?idioma=pt-br



Orientações e Artefatos para Produção Paralela: Estão disponíveis documentos contendo
orientações e artefatos relativos à Produção Paralela no SINACOR, confira no link abaixo!
http://www.bvmfnet.com.br/pt-br/downloads/atualizacoes-sinacor/Artefatos-producaoparalela.aspx?idioma=pt-br



Guia de orientações para utilização de dois ambientes simultâneos do SINACOR na mesma
estação: Conforme divulgado no workshop de produção paralela, realizado em 08 de Junho de
2016, é possível realizar a abertura simultânea de instâncias distintas do SINACOR em uma
mesma máquina. Entre em contato com a equipe do SINACOR em caso de dúvidas.



Necessidade de migração do OMMFIX para produção: O OMMFIX é a evolução tecnológica do
Sinacor OMMSTM e também é pré-requisito para o IPN v2. Ele é responsável pela recepção de
sinal de Ordens e Execuções de mensagens do segmento de equities (Drop Copy), pelo
processamento do casamento dos negócios; e por tratar todas as mensagens de negócio no IPN
V2. Para dúvidas, entre em contato com a equipe do Sinacor!
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Conciliadores: Para utilizar os conciliadores divulgados pela equipe do SINACOR, é necessário
realizar a atualização da V16 no ambiente de produção.



Atualização do Ambiente de Produção Paralela: Equipe de Implantação já iniciou o processo
de agendamento das atualizações do SINACOR no ambiente de produção paralela.

BVMFSolution
Buscando agilizar as entregas dos serviços que serão utilizados na produção paralela,
destacamos algumas realizações:


Licenças: Em 09/06 foram disponibilizadas licenças do Secure Client para pedido via sistema de
solicitação de serviços CSnet.



Termo e procedimento para adesão ao iMercado: Em 10/06 foram disponibilizados o Termo e
o procedimento para adesão ao iMercado. Disponível no site IPN: Novo Modelo> iMercado>
Como Contratar



Sessões Drop Copy: Em 14/06 foram enviadas sessões Drop Copy aos pontos focais de todos os
Participantes de Negociação Plenos.



Sessões SMPISO: Nos dias 16 e 17/06 foram enviadas sessões SMPISO aos pontos focais dos
Participantes que consumirão as mensagens da Clearing BM&FBOVESPA.

Caso não tenham recebido as sessões e/ou necessitem de auxílio para adesão ao iMercado e/ou
solicitação da licença do Secure Client, favor entrar em contato com a Gerência de Desenvolvimento de
Serviços da BM&FBOVESPA através do e-mail bvmfsolution@bvmf.com.br ou pelo telefone (11) 25657102.









20 a 30/06/2016: Período testes livres Junho/2016
30/06/2016: Data final para envio de sugestões à minuta do Guia de Estudos/2017 - PQO
04 a 06/07/2016: Ciclo 1 – Produção Paralela (Piloto)
07/07/2016: Workshop sobre Riscos e Garantias durante a Produção Paralela
08/07/2016: Próximo GT Transição Externa
11 a 20/07/2016: Ciclo 2 – Produção Paralela (Piloto)
18 a 28/07/2016: Período testes livres Julho/2016
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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 3: durante a fase de conectividade, até dia 01/07/2016;

Opção 9: durante produção paralela, a partir de 04/07/2016.


SINACOR: Suporte técnico ao SINACOR.

E-mail: ipn-sinacor@bvmf.com.br
Telefone: (11) 2565-5000, opção 4, opção 5 (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 terão Pontos Focais da Transição Externa 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 Pontos Focais da Transição Externa apoiarão 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 Bolsa para apoiá-los ou necessite de maiores
esclarecimentos sobre a atuação da Transição Externa, entre em contato através do telefone (11) 25655302 ou te.ipn@bvmf.com.br

4

