
Temenos Multifonds
Contabilidade de Investimentos e Fundos

Transforme sua atividade contábil 
de investimentos e fundos com uma 
plataforma global única que combina 
Inteligência Artificial Explicável (XAI) e 
fluxo de trabalho sofisticado e altamente 
automatizado, para impulsionar mais 
escalabilidade e eficiência, ao mesmo 
tempo em que reduz o risco operacional.
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Histórico de 25 anos 

Mais de 30 países 30+

Mais de 30.000 
fundos 30,000+

Apoiando a 9 dos 15 maiores 
administradores globais de 
fundos 

9/15

US$ 10 trilhões de 
ativos suportados $10

25 anos
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As principais instituições líderes em todo o 
mundo confiam na Multifonds para administrar, 
atender e valorizar ativos para a sua base 
global de clientes. Em uma única plataforma, 
suporta fundos tradicionais e alternativos, 
combinando os principais serviços e funções 
de manutenção de ativos, manutenção de 
posições, valorização e contabilidade para 
todas as estruturas de veículos e fundos 
agrupados, em várias jurisdições.

Seu livro-razão geral integrado e livro-razão 
de investimento dá apoio a funções de middle 
office na forma de um Livro de Investimentos 
dinâmico, flexível e em tempo real (IBOR), 
bem como um mecanismo de contabilidade 
de fundos sólido e altamente escalável para 
apoiar valorizações de fundos e portfólios, e 
cálculos de NAV (Valor Patrimonial Líquido e 
Valor de Cota).

O fluxo de trabalho altamente sofisticado, 
o controle de produção e os recursos de 
gerenciamento de exceções habilitados 
para XAI permitem ganhos fundamentais 
na eficiência das operações com fundos, 
melhorando métricas e proporções essenciais, 
fornecendo um serviço aprimorado ao cliente 
e permitindo que as organizações respondam 
rapidamente às mudanças e demandas do 
mercado.

O Que Nossa 
Solução Cobre 
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Benefícios 

Aumento da eficiência 
operacional através da 
automação aprimorada 

IA Explicável baseada 
na nuvem (XAI) para 
gerenciamento de exceções 

Consolidação de sistemas 
fragmentados em uma 
plataforma única e 
altamente escalável 

Apoio à inovação do cliente 
por meio de suporte multi-
ativos e multi-jurisdicional

Desbloqueio de dados 
operacionais para dar 
informações aos clientes 

Usufruto dos beneficios  de 
nosso compromisso como 
líder de mercado em P&D

“Como um usuário do 
Banco comprometido com 
a Temenos Multifonds por 
quase dez anos, alavancamos 
a verdadeira globalidade 
do sistema enquanto ainda 
somos capazes de atender 
às necessidades de nossos 
clientes, produtos e ativos 
dos 20 mercados locais em 
nossos Serviços de Fundos. 
O sistema continua a ser um 
facilitador para o Banco apoiar 
a crescente participação de 
mercado e a sofisticação cada 
vez maior dos clientes.”

 Global Head of Funds Services 
Banking, Standard Chartered Bank 
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Recursos

Fluxo de Trabalho (Workflow) 
e Processamento Orientado a 
Exceções
O fluxo de trabalho e os recursos baseados 
em exceções permitem melhorias fundamentais 
na eficiência das operações dos fundos, 
permitindo que os usuários melhorem sua 
própria eficiência e qualidade de serviço, ao 
mesmo tempo em que cumprem os prazos 
mais apertados de cálculo de NAV (Valor 
Patrimonial Líquido e Valor de Cota) e de 
distribuição.

IA Explicável (XAI)
Automação adicional de análises 
manuais de exceção, tais como identificar 
automaticamente falsos positivos, enriquecida 
pelo fornecimento de explicações humanas 
totalmente transparentes e claras sobre 
porque uma decisão XAI foi tomada e 
porque as exceções ocorreram. Permite que 
recursos valiosos sejam mais bem focados 
em verdadeiras exceções e cronogramas de 
entrega e, acima de tudo, melhor preparados 
para escalar eventos cisne negro.

IBOR e ABOR totalmente 
integrados 
Um mecanismo de contabilidade de 
investimentos flexível e em tempo real, 
com informações integradas no Livro de 
Investimentos de Registros (IBOR) e livro contábil 
de registros (ABOR) para apoiar e fornecer 
serviços para a administração e retaguarda – 
todos os dias, incluindo valorizações múltiplas 
e/ou ad-hoc e NAVs.

Relatórios Inteligentes
Obtenção de fácil acesso a relatórios 
personalizáveis, em vários formatos, para 
acelerar o trabalho de investigação de 
discrepâncias e fornecer uma resposta rápida 
às alterações nos requisitos regulatórios e 
solicitações do cliente.

Acesso a Dados
Clientes e outras partes interessadas podem 
visualizar dados operacionais para apoiar 
sua jornada digital graças à combinação de 
datamarts em tempo real, acessíveis diretamente 
ou via REST APIs e ferramentas flexíveis de 
relatórios de inteligência de negócios.

Cobertura de Ativos e Multi-
Jurisdição
Apoio a clientes no lançamento de novos 
produtos e na entrada  em novos mercados, 
consolidando sistemas fragmentados e legados 
e, com isso, oferecendo suporte de multi-ativos 
e multi-jurisdição em uma ampla gama de 
estruturas de fundos e requisitos de fundos em 
uma única plataforma global.

Crescendo com Você
Projetado para escalar à medida que seu 
negócio cresce, lidando com o aumento dos 
volumes de processamento e encurtamento 
dos prazos de processamento, conforme e 
quando necessário.



Sobre Temenos
A Temenos AG (SIX: TEMN) é líder mundial em software bancário. Mais de 3.000 bancos em todo o mundo, incluindo 41 dos 50 maiores bancos, 
confiam na Temenos para processar as transações diárias e as interações com clientes de mais de 500 milhões de clientes bancários. A Temenos oferece 
front office nativo em nuvem, agnóstico em nuvem e orientado por IA, core banking, pagamentos e software de administração de fundos, permitindo que 
os bancos ofereçam experiências de cliente omnicanal e sem atrito e obtenham excelência operacional.

Comprovadamente, o software Temenos permite que seus clientes com melhor desempenho atinjam índices de custo-benefício de 26,8%, metade da 
média do setor, e retornos sobre o patrimônio líquido de 29%, três vezes a média do setor. Esses clientes também investem 51% de seu orçamento de TI 
em crescimento e inovação versus manutenção, o que é o dobro da média do setor, provando que o investimento em TI dos bancos está agregando valor 
tangível aos seus negócios.

Para mais informações, visite www.temenos.com.

©2022 Temenos Headquarters SA - todos os direitos reservados. Aviso: Este documento está protegido por leis de direitos autorais e tratados 
internacionais. A reprodução não autorizada deste documento, ou de qualquer parte dele, pode resultar em penalidades severas e criminais, e será 
processada na máxima extensão possível de acordo com a lei.

temenos.com

Entre em Contato 
Para saber mais sobre a Multifonds, 
fale conosco.


