Ampla visão corporativa

Sobre a DTS Latin America
Uma das principais provedoras em alta tecnologia e negócio com atuação na América Latina.

D

esenvolvemos projetos inovadores para nossos clientes, em diversas soluções
como Gestão Affinity, Portais de Conteúdo, Soluções para meios de
Pagamento, Core Financeiro, entre outras.

Conjunto de sistemas financeiros integrados
com ampla visão corporativa
O DTS CORE tem como finalidade auxiliar as instituições financeiras na gestão
de suas carteiras, facilidade na recuperação e distribuição das informações junto
aos seus clientes internos (comercial, BackOffice, produtos, etc) e externos,
visando como resultado alcançar rentabilidade.
Por sua característica de integração das informações, DTS CORE permite
gerenciamento de todas as operações da instituição, principalmente aquelas com
interface direta com seus clientes, possibilitando aos gestores tomar decisões
rápidas e seguras, com base em informações disponibilizadas através da coleta de
informações on-line efetuada pelo sistema.

Benefícios e Diferenciais
Auxilia as instituições financeiras na gestão de suas carteiras
Visa como resultado a rentabilidade
Permite o gerenciamento de todas as operações
Possibilita aos gestores tomar decisões rápidas e seguras
Facilita a recuperação e distribuição das informações junto a
seus clientes internos
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Integração DTS CORE
com outras soluções
Solução Completa para Internet Banking, Corporate Banking, Mobile Banking,
Automação Bancária e ATM. São flexíveis em todos os canais de negócios e produtos,
com custos significativamente mais baixos de implementação e propriedade, permitindo
aumentar as vendas e melhorar a satisfação do cliente.

Benefícios
Disponibiliza as mais novas tecnologias – Integração com
segurança, SMS, Internet e Mobile acompanhando a evolução das
tecnologias reduzindo o tempo de resposta de TI para as áreas de
negócio.

Flexibilidade – Facilita a integração com os sistemas legados existentes e permite a criação de visões únicas de cliente.

Estrutura Real Multi Canais – Simplifica a administração do
ambiente em uma plataforma única.

Segurança – Integrado nativamente com ferramentas de segurança
e autenticação forte, reduzindo o esforço da equipe de TI para
implementação

Reduz a quantidade de integrações – Redução de custos e rapidez
de implementação.

Integração DTS CORE
com outras soluções
Gestão completa para meios de pagamentos eletrônicos
O mercado de meios de pagamento evolui de maneira rápida, decorrente dos novos métodos,
tecnologia, concorrentes e regulamentações, exigindo cada vez mais os benefícios que as novas
tecnologias trazem para simplificar as operações.

SmartVista abrange todos os aspectos dos pagamentos eletrônicos:
Autorização de alta performance de switching e roteamento;
ATM e POS completa;
Prevenção de fraude;
Gestão de programas de fidelidade;
Personalização de cartões e gerenciamento de faturamento;
Produção e integração com mobile banking.

Plataforma de
Gestão Affinity

Integração DTS CORE

Exploração de grandes bases de consumidores gerandoreceita adicional;
Rentabilidade atrelada a tecnologia, inteligência de ponta e processos bem ajustados;
Soluções de negócios customizadas, que se alinham à cadeia de valor do cliente;
Desenvolvimento e implementação de programas massificados;
Fidelização de clientes.

com outras soluções

Tel.: 11 4301-2930
contato@dtslatin.com
www.dtslatin.com

