
Temenos Multifonds
Serviços ao Investidor & Transfer Agency

Transforme as atividades de serviços ao investidor com uma 
solução única e global, para fornecer um salto qualitativo na 
eficiência, controle e supervisão dos investimentos. 

A plataforma Multifonds possui a funcionalidade mais 
abrangente do setor, integrando todas as funções de suporte 
administrativo e apoiando todo o ciclo de vida dos investimentos, 
para fundos tradicionais e alternativos.
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Histórico de 25 anos 

Mais de 30 países 30+

Mais de 30.000 
fundos 30,000+

Atendendo a 9 dos 15 
maiores administradores 
globais de fundos

9/15

Gerenciando US$ 10 
trilhões de ativos $10

25 anos
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A Temenos Multifonds ajuda a consolidar 
sistemas fragmentados e legados, reunindo 
funções como due diligence de investidores, 
gestão de caixa, encargos de distribuição 
e retrocessão, taxas de desempenho, 
proteção de dados e impostos sob uma 
única plataforma, para aumentar a eficiência 
operacional, reduzir o risco e proporcionar 
uma experiência consistente ao cliente.

A Cobertura de 
Nossa Solução 
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Benefícios 

“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 

Consolidar sistemas 
fragmentados em uma única 
plataforma global

Aumentar a eficiência 
operacional com automação 
aprimorada

Apoiar o ciclo de vida 
completo dos investimentos 
em uma única plataforma

Devido cuidado e proteção 
dos dados do investidor

Usar dados para obter 
informações sobre 
distribuição e vendas de 
fundos

Suporte regulatório contínuo

Usufruir dos benefícios de 
nosso compromisso com P&D
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Recursos

Soluções Digitais Baseadas em 
Dados
Aplicativos para distribuidores e investidores 
de varejo que oferecem recursos automáticos 
ou assistidos de onboarding, acesso direto a 
investimentos em fundos e revisão da evolução 
de seu portfólio ao longo do tempo. Além 
disso, dados transparentes permitem que os 
clientes obtenham informações e impulsionem 
seu futuro digital. 

Registro e Due Diligence do 
Investidor
Estruturas integradas e sofisticadas de KYC 
e AML para orientar os usuários sobre os 
requisitos para a due diligence, não apenas 
no registro, mas durante toda a existência de 
uma holding de investidores.

Automação, Fluxo de Trabalho 
(Workflow) e Controles
Fluxo de trabalho integrado, controles e 
estruturas de gerenciamento de exceções para 
otimizar os níveis de automação e supervisionar 
suas operações através de um modelo de 
processamento baseado em exceções. O 
painel de transações ajuda a gerenciar todo 
o ciclo de vida dos investimentos em fundos 
tradicionais e alternativos, desde o recebimento 
de instruções eletrônicas de ordens, até o 
gerenciamento de caixa, negociação e 
precificação.

Estruturas de Fundos Alternativos
Suporte às exigências administrativas de Private 
Equity e várias estruturas de Hedge Fund, 
incluindo parcerias limitadas, séries de cotas e 
equalização do investidor.

Taxas e Comissões Flexíveis
Suporte para os cálculos de taxas de 
performance e de incentivo, taxas de 
distribuição, retrocessões e comissões.

Exigências Regulatórias
Apoio contínuo à regulamentação global 
e à legislação local. A Temenos Multifonds 
suporta relatórios FATCA e CRS e possui uma 
lógica integrada para identificar contas nos 
EUA e fora dos EUA, e sua categorização 
FATCA correspondente, bem como informações 
relacionadas ao CRS, incluindo domicílio(s) 
fiscal(ais), TIN e auto certificação.



Entre em Contato 
Para mais informações sobre 
Multifonds, entre em contato

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.
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