Bancos desafiadores: remodelando
a experiência do cliente
Lance um banco para o futuro em 100 dias usando a próxima geração de serviços
bancários na nuvem

Construindo o banco do futuro
Os bancos estão passando por alterações substanciais, impulsionadas por tecnologias radicais e
mudanças no mercado. Os bancos que estão desafiando os modelos bancários tradicionais estão
rapidamente dominando os lucros do setor ao oferecerem alternativas ágeis e digitalizadas.
Aproveite os dados dos
clientes através de IA e de
aprendizado de máquina

Centrado nos celulares

Ágil
(mais rápido para inovar)

Ferramentas PFM integradas

Fácil de usar

Taxas gratuitas / baixas

Transparente

Impulsionado pela missão

Todos os bancos precisam garantir que suas plataformas tecnológicas estejam em sintonia com
suas estratégias de negócios.

Principais fatores para oferecer uma experiência bancária de próxima geração:
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Digital até o núcleo – Connected Banking (ou Bancos Conectados)
Os bancos precisam aumentar a capacidade digital e os recursos de ponta a ponta.

A proposta digital da Finastra baseia-se em cinco princípios fundamentais:
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Sistema
bancário com
um núcleo
robusto no
coração da
solução

Experiência
ultrapersonalizada
para clientes e
filiais

Capacidade
analítica usando
dados para
impulsionar o
crescimento

Tecnologia de
microsserviço

Arquitetura
baseada em
plataformas e
APIs

O open banking é agora o padrão de fato para
os bancos globalmente
Uma abordagem de negócios baseada em open banking e plataformas é tanto um
diferencial quanto uma oportunidade para atender segmentos não bancarizados e
sub-bancarizados.

1 milhão 27%
de clientes agora usam open banking no
Reino Unido1

Apenas 27% dos adultos no Sudeste
Asiático têm contas bancárias formais3

£115 bilhões

£ xxxx.xx

Empréstimos a clientes por bancos
desafiadores do Reino Unido mais do que
dobraram nos últimos cinco anos2
O Open banking permite que os bancos
desenvolvam novos serviços

250m

adultos sem participação no sistema bancário
no Sudeste Asiático3

A única maneira é a nuvem
Os bancos desafiadores precisam de uma plataforma escalável que lhes permita crescer para que
possam, muito rapidamente, explorar sua singularidade de acordo com seus modelos de negócios.
Para os bancos desafiadores #aúnicamaneiraéanuve
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Fusion Essence Cloud
Uma solução habilitada pela nuvem que ajuda os
bancos a impulsionar o engajamento digital do
cliente, como onboarding e serviços bancários
online e móveis.

$299,000
bilhões
O mercado global de computação na nuvem
vai crescer até $299,4 bilhões em 20204

Finastra ajuda os bancos desafiadores
a oferecer uma experiência original de
banco em nuvem
Saiba mais
Finastra está mudando a forma como o software bancário moderno é construído e distribuído com FusionFabric.cloud
nossa solução de Plataforma como Serviço que desbloqueia a inovação nos serviços financeiros.
Estamos impulsionando a colaboração e incentivando a inovação, abrindo nossos sistemas principais para que terceiros
possam desenvolver aplicações adicionais.
    Para saber mais, visite finastra.com/challengerbanks

1. finextra.com/newsarticle/35101/open-banking-customer-numbers-surge
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