TAS Service Bureau
A maneira mais fácil de conectar-se à rede
SWIFT
O TAS Service Bureau é uma solução de processamento completa e automatizada, que fornece um único
canal seguro para conectividade entre bancos e de uma corporação com um banco.
A solução oferece uma plataforma unificada e acesso em tempo real às posições de caixa atuais e
passadas.
A terceirização da conectividade com o TAS Service Bureau custa significativamente menos do que
gerenciar o acesso às redes financeiras internacionais internamente e garante a conformidade com o
impacto mínimo de todas as alterações obrigatórias introduzidas pelo SWIFT, tanto as anuais (mudança de
novembro), quanto as estratégicas (por exemplo, Programa CSP) O TAS Service Bureau oferece toda uma
gama de serviços de valor agregado que podem ser ativados a pedido do cliente.
As adições mais recentes a esses serviços são suporte total de:
• Padrão SWIFTNet para fundos, baseado em InterAct e ISO 20022 e Pagamentos Instantâneos com
base na AGI
• Filtragem contra lavagem de dinheiro para impedir, detectar e denunciar atividades ilegais de
lavagem de dinheiro
• Transferências de crédito SEPA (SCT e SCTInst) e débitos diretos SEPA (SDD).
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Serviços certificados a custos reduzidos
A terceirização da conectividade com as redes financeiras
internacionais ao TAS Service Bureau permite que os
usuários se beneficiem de nossos recursos altamente
especializados, reduzindo os custos de infraestrutura e
suporte.
O TAS Service Bureau é um Bureau de Serviços SWIFT
credenciado. Todas as atividades são gerenciadas
dentro do prazo por especialistas certificados e não
envolvem nenhum treinamento específico ou custos de
serviço interno para o cliente. O TAS Service Bureau
garante a máxima flexibilidade. Graças à integração
com o TAS Network Gateway, os clientes podem usar
facilmente protocolos adicionais, aumentar ou diminuir
sua faixa de tráfego pré-atribuída e incorporar serviços
opcionais avançados.
Os requisitos de continuidade de negócios e
recuperação de desastres (DR) são totalmente cobertos
pela infraestrutura tecnológica e pelos processos
organizacionais do TAS Service Bureau, garantindo que
os requisitos de auditoria interna de cada cliente possam
ser atendidos sem custo adicional.
O mesmo também é válido para as solicitações de
segurança anuais do SWIFT Customer Security Program
(CSP): os 16 controles de segurança obrigatórios e 11 de
consultoria são cobertos pelo TAS Service Bureau.

Se você é uma instituição financeira
O TAS Service Bureau destina-se a qualquer instituição financeira que precise acessar redes financeiras
internacionais sem fazer nenhum investimento para configurar internamente um SWIFTNet Gateway
ou conexões ponto a ponto. A terceirização da conectividade com o TAS Service Bureau custa
significativamente menos do que gerenciar o acesso SWIFTNet internamente e oferece um único
ponto de acesso a várias redes.
Você também se beneficiará de nossas décadas de experiência como um importante provedor de
serviços de conectividade SWIFTNet, projetos de integração e serviços profissionais.
Ao conectar-se ao TAS Service Bureau, você pode se concentrar em suas principais competências
comerciais, liberando recursos internos, cortando custos e tirando os riscos e responsabilidades de manter
e gerenciar sua própria infraestrutura de conectividade. Você contará com um SWIFT Certified Service
Bureau com profissionais certificados pela SWIFT.
Os serviços disponíveis no TAS Service Bureau incluem os serviços SWIFTNet padrão - FIN, InterAct,
FileAct, AGI e Secure Browse - serviços comerciais padrão para SEPA, T2, T2S, FUNDS, SCORE e
todos os instrumentos para uma migração suave das mensagens MT para ISO 20022 para pagamentos
transfronteiriços, juntamente com outros serviços SWIFT e específicos de bancos.
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Se você é uma empresa
O gerenciamento de transações e contas por meio dos serviços eletrônicos de seus bancos se torna mais
complicado à medida que você trabalha com mais bancos. Vários sistemas, vários logins e interfaces de
usuário proprietárias são complexos para gerenciar e geralmente são uma fonte de problemas. Mudar ou
adicionar novos bancos por qualquer motivo é um verdadeiro desafio.
Por esses motivos, quase 70% das empresas se conectam à SWIFTNet por meio de uma agência
de serviços, maximizando a relação custo-benefício e eliminando a necessidade de especialistas internos
SWIFT altamente especializados.
O TAS Service Bureau oferece uma interface unificada, econômica e fácil para todas as interfaces de seus
bancos, automatizando seus pagamentos e relatórios. Nosso Service Bureau oferece os benefícios de uma
única conexão à rede financeira SWIFT sem o investimento necessário para suportar suas próprias
conexões múltiplas ou cumprir a exigências regulatórias em evolução. Os serviços disponíveis no
TAS Service Bureau incluem os serviços SWIFTNet padrão - FIN, InterAct, FileAct, AGI, Secure Browse
- serviços de negócios para transferência de crédito SEPA (SCT e SCTInst), débito direto SEPA (SDD),
pontuação e relatórios de contas, juntamente com SWIFT e relatórios corporativos serviços específicos.
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Serviços e especificações
Integração
• Integração de redes
• Conexão com todos os tipos de ERP
• Roteamento externo / interno (On-Us) para
inclusão de um aplicativo externo / interno para
fluxos de processo (aplicativos de tesouraria,
STP, anti-reciclagem)
• Tradução / adaptação de todos os formatos
de mensagem
• Mapeamento para / de um conjunto de
mensagens predefinidas
• Gerenciamento de múltiplos canais para
transmissão e recepção simultâneas
Segurança
Repositório para armazenamento de arquivos,
mensagens e eventos relacionados em uma área
comprovadamente segura
Flexibilidade
• Capacidade de editar regras de negócios
para o roteamento dinâmico de arquivos para
aplicativos específicos de retaguarda ou de rede
• Workflow Manager: configura caminhos para
mensagens, arquivos ou transações, definindo
fluxos padrão, vários caminhos, critérios de
roteamento, ativando aplicativos ou programas
externos
Eficiência econômica e níveis de serviço
Os clientes podem escolher o nível de serviço
mais adequado às suas necessidades. Os níveis
de serviço podem ser adaptados ao longo do
tempo para atender às mudanças nos requisitos de
negócios sem nenhum impacto técnico.

Serviços de valor agregado
• Gerenciamento de mensagens: fornece
funções para entrada, verificação, autorização,
correção e gerenciamento de mensagens
• Interface gráfica (GUI): fornece aos usuários
uma ferramenta de configuração para monitorar
o sistema e o gerenciamento de arquivos
• Painel de controle para verificar o resultado e
o status da mensagem
• Armazenamento de banco de dados e
arquivamento de mensagens enviadas e
recebidas
• Relatórios de conta: exibe saldos de contas e
lista transações registradas em várias contas
• Gerenciamento do padrão de mensagens
SEPA Credit Transfer Transfer (SCT, SCTInst)
e SEPA Direct Debit (SDD)
• Gerenciamento do padrão SWIFTNet para
fundos, incluindo traduções de formato
• Filtragem contra lavagem de dinheiro para
impedir, detectar e relatar atividades ilegais de
lavagem de dinheiro
• Agrupamento e desmarcação: permite a
agregação ou desagregação de arquivos para
verificação, modificação e correspondência
• Suporte ao período de coexistência SWIFT MT
- ISO 20022 para pagamentos transfronteiriços:
a data final definida pelo SWIFT é novembro de
2025. Durante o período de coexistência, o TAS
fornecerá um recurso de tradução para permitir
a interoperabilidade entre os usuários da ISO
20022 e MT.
• Exceções e investigações: gerencia fluxos
de trabalho de mensagens (validações,
autorizações manuais, correção de mensagens,
conversões e aplicação de regras de entrega)

		
TAS Group fornece serviços e desenvolve aplicações tecnológicas de cartões,
sistemas de pagamento e mercados financeiros. Operamos globalmente, entregando
soluções inovadoras para potencializar o negócio de nossos clientes.

www.tasgroup.com.br
solutions@tasgroup.eu

