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Produção Paralela
FIQUE ATENTO! Nessa semana do dia 31/10 ao dia 04/11 o ambiente de produção paralela
estará indisponível aos Participantes, para a realização de rotinas internas da BM&FBOVESPA.
O ciclo 10 de Produção Paralela inicia dia 07/11, se encerra dia 10/11 e terá como escopo os
mercados de Derivativos e Ações.
WORKSHOP SOBRE AS MUDANÇAS NO SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO DE ATIVOS E AS
FUNCIONALIDADES DO IMERCADO
Dia 31/10 realizaremos um Workshop voltado para gestores de recursos, fundos de pensão e
private banks. Será uma grande oportunidade para entender o que mudará nesse serviço após a
implantação da 2ª fase do Projeto de Integração das Clearings e conhecer os mecanismos padronizados
e automatizados oferecidos pelo iMercado para troca de informações de pós-negociação entre
instituições do mercado.
NOVOS ARQUIVOS E MENSAGENS
O documento “Novos Arquivos e Mensagens” foi atualizado e contém esclarecimentos
relacionados ao arquivo de Liquidação Financeira (BVBG.021) que, após a V2 apresentará os
lançamentos a liquidar por meio da clearing. Demais lançamentos (não STR) serão mantidos nos atuais
arquivos CMDF/CLCO. O documento atualizado está disponível do IPN em “Novo Modelo > Catálogo de
Mensagens e Arquivos > Novos Arquivos e Mensagens (De/Para) > Novos arquivos e mensagens”.
SERVIÇO DE DADOS HISTÓRICOS: No GT-TE do dia 28/10 foram apresentados os detalhes do Serviço
de Dados Históricos (SDH). A apresentação está disponível no site IPN em “Transição Externa > GTTransição Externa > Apresentação Utilizada na Reunião do GT-Transição Externa - 28/10/2016”
PAINEL DE ERROS: O Painel de erros foi atualizado dia 25/10, e está disponível no site IPN em
“Certificação/ Produção > Produção Paralela > Documentos > Painel de Erros - Produção Paralela”.
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SINACOR
Liberação de versão SINACOR: No dia 03/11, será disponibilizada uma nova versão SINACOR que
deverá ser instalada no ambiente de Produção Paralela. Estará disponível no link:
http://www.bvmfnet.com.br/pt-br/downloads/atualizacoes-sinacor.aspx?idioma=pt-br.
Call de dúvidas: No dia 03/11, após a liberação na nova versão SINACOR, será realizado um call para
esclarecimento de dúvidas dos Participantes.
Workshop Sinacor – Processos Financeiros: O material utilizado no Workshop do SINACOR de 20/10
sobre os processos financeiros está disponível no site IPN em “Downloads > Documentos > SINACOR
> 20-10-2016 - Apresentação do Workshop SINACOR - Processos Financeiros”.
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.
A inserção de massa de dados continuará sendo realizada e as informações serão comunicadas
previamente pelo CTC.
FIQUE ATENTO! No dia 31/10, os chamados que estão com status “Aguardando Reteste” e que
possuem idade superior a 60 dias serão fechados. Informamos também, que, a partir de Outubro/2016,
os chamados com status de “Aguardando Reteste” ficarão abertos por no máximo 60 dias e partir deste
período serão fechados.
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”.







31/10/2016 a 04/11/2016: Ambiente de Produção Paralela indisponível
03/11/2016: Call de dúvidas - SINACOR
04/11/2016: Call quinzenal para esclarecimento de dúvidas de produção paralela (15h30 às
16h30) – Telefone: (11) 3137-8050
07/11/2016 a 10/11/2016: Ciclo 10 (Ações + Derivativos) – Produção Paralela
11/11/2016: GT – Transição Externa
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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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