®

O GlobalBanking QualiSoft é a mais moderna, completa e segura infraestrutura transacional, multicamadas e multicanal, para o processamento de
transações financeiras e bancárias.
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®

O GlobalBanking QualiSoft processa transações de Consultas,
Movimentações, Solicitações, Simulações, Transferências de Arquivos,
abrangendo os principais produtos e serviços bancários, mantendo os saldos das
contas atualizados, em tempo real, tudo isto dentro de um ambiente
absolutamente seguro e confiável.
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Baseado em uma arquitetura totalmente aberta e padrão de mercado, o
®
GlobalBanking QualiSoft incorpora toda a infra-estrutura tecnológica e de
negócios necessárias para o processamento de transações bancárias,
independente do canal de atendimento, mantendo saldos e extratos atualizados,
consolidando posições de clientes, administrando lançamentos futuros
(agendamentos), limites de transações por canal de atendimento, horários de
corte por produtos ou transações, além da capacidade de processamento em
regime 24x7.
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Principais Características

Segurança e Controle de Acesso

O GlobalBanking® QualiSoft oferece um nível superior de
qualidade e funcionalidade, além da facilidade de integração
com sistemas corporativos baseados em Mainframe e em
Servidores Corporativos (Client-Server), disponibilizando
controles e recursos avançados, tais como :

O GlobalBanking® QualiSoft já incorpora toda a infraestrutura necessária para garantir o melhor nível de segurança
das transações processadas.

] Exclusivo Controle de Sessão por Canal de Atendimento,

permitindo configurar tempos máximos de utilização
(Sessão) para cada Canal;

] Controle de Limites Diários de Transações x Usuário, por
Canal de Atendimento;
] Controle de Horários de Atendimento, por Transação ou
Produto;
] Capacidade de processamento 24x7, com viradas de datas
de processamento automáticas em função de horários de
corte;

] Controle de Lançamentos Futuros e Agendamentos;
] O mais completo conjunto de objetos financeiros;
] Log completo de transações.

Isto é feito através do E-QualiSG - Sistema de
Gerenciamento de Identidade, Segurança e Controle de
Acesso, que permite a criação de Políticas de Controle de
Acesso adequadas a cada tipo de Canal de Atendimento e
Usuário, assegurando que somente as pessoas que tiverem o
perfil e alçadas adequados terão acesso às informações e
serviços oferecidos.

Administração e Controle
A unificação e centralização dos componentes de negócios e
infraestrutura facilita o controle, minimiza erros de
processamento e distribuição, ao mesmo tempo em que
aumenta a produtividade nos desenvolvimento de novos
aplicativos

Ambiente Operacional

Canais Eletrônicos de Atendimento
®

Devido à sua arquitetura e modularidade, o GlobalBanking
QualiSoft pode ser utilizado pelos mais diversos Canais
Eletrônicos de Atendimento já existentes nos Bancos, tais como
Internet Banking, Mobile Banking, Banco 24 horas, SPB,
Agências, Correspondentes Bancários, além de canais de
atendimento tradicionais, tais como Centrais de Atendimento e
Mesas de Aplicação, dentre outros.

Escalabilidade e Reuso
O GlobalBanking ® QualiSoft implementa gateways
encapsulados por serviços ou objetos, permitindo que uma
mesma transação de negócio interaja com bancos de dados e
sistemas legados de diversos fabricantes e ambientes
computacionais, proporcionando um acesso consistente,
seguro e auditável aos dados, eliminando atualizações
aleatórias e sem controle.
A moderna arquitetura do GlobalBanking® QualiSoft
permite a reutilização de seu objetos e serviços, garantindo a
máxima performance e flexibilidade no desenvolvimento de
novas aplicações, facilitando a integração e adoção de novas
tecnologias, não permitindo que os sistemas construídos sobre
sua infraestrutura fiquem obsoletos.

Servidores
• Windows 2000 / 2003 Server ou mais recente
Web Servers
• Microsoft Internet Information Server (IIS)
Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados
• Microsoft SQL Server, Sybase, Oracle, entre outros
Padrões de Troca de Mensagens
• XML
Gateways
• Active Server Pages
• ISAPI
Padrões de Segurança
• Certificados Digitais (X.509)
• SSL
• S/Mime
• PKCS-7
Conectividade
• TCP/IP
Suporte a Linguagens
• Visual C++
• Microsoft Visual Basic®
• Delphi, JavaTM, C#, PowerBuilderTM, entre outras
Modelos de Componentes
• DCOM / COM
• ActiveXTM
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