Transformação Bancária
Unindo pessoas, processos e unidade de conteúdo

Conduzindo a Transformação
pela Automação de Processo
Os bancos necessitam hoje de sistemas,
além de seu núcleo. Para melhorar a
produtividade, a centralização do
suporte administrativo interno é um
imperativo, onde atividades que não
estejam ligadas ao cliente possam ser
movidas das filial para o suporte central.
Isso garante que a maioria dos
funcionários nas agências seja voltada
para os clientes e realize serviços de
valor acrescentado. Usando BPM &
ECM, os bancos podem construir
suportes administrativos internos
centralizados e melhorar a experiência
geral do cliente.
IPara aproveitar os benefícios da
centralização, a automação de processos
é uma obrigação. A digitalização ajudará
a transformar processos manuais e em
papel das filiais/sede em processos

Experiência Melhorada para o Cliente

Conformidade& Padronização

Terceirizar seletivamente

eletrônicos. Isto eliminará todas as
atividades sujeitas a erros e
redundantes, como entrega de manuais,
movimentação desnecessária de papel,
repetição de verificações, revisões e
mais entradas do sistema do que o
necessário. Os processos-chave que os
bancos desejam automatizar incluem
Abertura de conta, Centralização de
Empréstimos e Processos de Câmbio.
A automação de processos leva a uma
maior visibilidade e transparência em
toda a organização. Isto pode ser
conseguido através de painéis de
controle em tempo real, permitindo que
a empresa tenha insights sobre o
desempenho e progresso do usuário ou
processos de KPIs. Através de medição e
monitoramento, o BPM pode ajudar a
identificar as lacunas e remover gargalos

no processo, otimizando assim o
desempenho.
Uma melhor experiência do cliente pode
ser alcançada, garantindo comunicações
via canais preferidos dos clientes e
permitindo-lhes acesso ao banco através
de múltiplos canais, como e-mail, fax,
SMS, telefone, portal da web, etc. A
experiência do cliente on-board pode
ser melhorada através da promoção de
canais alternativos de comunicação.
Outro importante benefício oferecido
pelo BPM/ECM, é a capacidade de
atender à conformidade regulamentar e
respeitar os SOPs, reforçando, assim, a
consistência. O BPM permite que as
grandes organizações terceirizem
seletivamente, mantendo a visibilidade
dessas transações terceirizadas.

Centralização das Funções Administrativas

Digitalização & Automação
de Processo

Visibilidade & Medição

Condução da Transformação pela Automação do Processo

SOLUÇÕES PARA PROCESSAMENTO DE NEGÓCIOS & GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO

O Universo da Newgen Banking Solutions
Os produtos altamente configuráveis,
flexíveis e escaláveis da NewGen,
juntamente com a sua experiência no
domínio bancário, levaram a soluções
prontas pontuais que são oferecidas aos
bancos. Estas soluções estão trabalhando
em vários grandes bancos globais e
disponíveis para clientes como modelo
de processos suaves e produtos prontos.

Bancários, Pagamentos e Liquidações,
Empréstimos e Hipotecas, e Varejo
Corporativos e Comerciais. Na base
destes processos, estão os facilitadores
fornecidos pela Newgen como
Gerenciamento de Processos Bancários,
Conteúdo e Regras, etc. que são
integrados com os sistemas já existentes
em um banco como o sistema bancário
central, CRM, ERP e etc.

O diagrama abaixo engloba claramente o
espectro da solução do Newgen para
bancos. A figura a seguir se assemelha a
uma linha de montagem, que tem várias
soluções pontuais fornecidas pela
Newgen para funções como Processos

com os clientes finais, soluções de gestão
de solicitação (para Centros de Contato)
e soluções de gestão de comunicação
dos clientes estão disponíveis no kit da
Newgen. Todas estas soluções para
Bancos garantem quase 100% de
conformidade com as normas
regulamentares, os processos
simplificados que permitem alta
produtividade e redução de custos. Além
disso, a solução de gerenciamento de
comunicação com os cliente garante a
normalização, experiência do cliente e
maximização das receitas.

Como uma linha de montagem dos
processos, é possível ter uma visão de
360o, com monitoramento em tempo
real usando o Painel de Controle
Organizacional da Newgen. Para interagir
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Padronização da Experiência do Cliente
Venda cruzada
CRM para Centros de Contato

COMERCIAL CORPORATIVO
Carta de Emissão
de Crédito
Empréstimos Comerciais

Garantia Bancária

......
Gestão de Processo

PAGAMENTO & LIQUIDAÇÃO

EMPRÉSTIMO & HIPOTECA

Liberação Baseada em
Imagem (Interna/Externa)

Origem do Empréstimo
Serviço de Empréstimo

Transferência de Fundos

Conheça seu Cliente &
Diligência Devida ao Cliente

Subscrição de
Empréstimo

Manutenção da Conta

Cheques pré‐datados

Contas a Pagar

Comunicação com o Cliente

Forex
Casa de Cheque
Automatizada

Gestão de Conteúdo

Serviço de Depósito

Coletas & Disputa

......
......

......

Configuração de Produtos

Gestão de Usuário & Direitos

Gestão de Regras

INFRAESTRUTURA COMUM

CRM
Núcleo Bancário

ERP

Internet Banking Sistemas Legados

Estrutura da Indústria Bancária
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Processamento de Empréstimo Centralizado
Habilitar total visibilidade e controle operacional
Os pedidos de empréstimo são
entreguesem filiais remotas pelo cliente
ou por agentes de vendas diretas. Estes
documentos são então digitalizados, e é
feito um mínimo registro de dados.
Documentos comprovativos adicionais,
como comprovação de identidade,
residência, etc., também são recebidos e
digitalizados com o número de inscrição
do pedido original. As imagens de
documentos são autorizadas,
comparando-as com os documentos
originais na própria filial.

Estes documentos são, então,
transmitidos para o centro de
processamento central, onde ocorrem o
processamento de autorização e
aprovação. A entrada de dados,
avaliação de risco e sanção de
empréstimo são feitas pelo autorizador
com base nas diretrizes de elegibilidade.
O processo pode ser integrado com as
agências de verificação terceirizadas
para verificação de crédito do cliente. Se
uma exceção for gerada, ela é
automaticamente enviada para a

resolução da filial. O banco de dados
local remoto também é atualizado com
status e transação de dados para todas
as transações ao vivo. Na autorização,
são tomadas medidas adequadas e o
empréstimo é desembolsado para o
cliente junto com Contrato de Alienação
Fiduciária.

O pedido principal do cliente, que
mantém informações sobre este e suas
transações, pode ser atualizado com
os detalhes do empréstimo.

Histórias de Sucesso
 O processo era demorado

 Tempo de resposta reduzido em 50%

 Os sistemas rodam em silos

 Integração com o sistema central

 O processamento manual leva à baixa produtividade

 Produtividade por trabalhador aumentada em

150%

 Altos custos operacionais

 Redução dos custos operacionais em 30%

Origem do Empréstimo
Gerenciamento de Tomada de
Empréstimo

Cobrança & Litígios

Underwriting de Empréstimo

Habilitação imagem do LOS

Módulo de Reconciliação

Serviço de Empréstimo

Arquivo de Declarações de Empréstimos

Resolução de Consulta do Cliente

Sistema de Alerta Precoce

Declaração de Consolidação de Empréstimo

Origem do Empréstimo

 Ambiente Econômico Atual
 Eficácia Operacional
 Gestão de Risco
 Proteção contra Empréstimos Predatórios

SOLUÇÕES PARA PROCESSAMENTO DE NEGÓCIOS & GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO

Implementação de processamento de empréstimos
para um banco búlgaro líder no mercado
Desafios

Processos Automatizados

 Muito tempo gasto no

 Aprovação do contrato e entrada da

processamento de documentos de
empréstimos
 APS o sistema bancário central estava

funcionando separadamente
 Integração necessária para o bom

funcionamento

instalação
 Alterações de desembolso de crédito

inicial e contínuo

Benefícios
• Integração com o sistema central
bancário
• Iniciar o trabalho a partir do sistema
central bancário

 Administração posterior, retorno

• Geração de contrato

 Processos de problemas em

• Gestão Mestre em APS e referência
por OmniFlow

empréstimos, liquidação e
arquivamento

• Automação de 250 filiais
• Implementação em búlgaro para
permitir o suporte ao idioma local

Participação do Cliente (Abertura de Conta)
Processo de abertura da conta pode ser
iniciado com a filial onde o usuário irá
preencher as informações relacionadas ao
pedido de abertura de conta. O mesmo
pode ser digitalizado e utilizado para
entrada de dados, juntamente com os
outros documentos necessários para
detalhes. Conheça Seu Cliente (KYC).
Nesta fase, os documentos CIF e
adicionais assinados serão digitalizados e

encaminhados para verificação no centro
de processamento central.
Em caso de qualquer discrepância, como
documento em falta, passaporte
expirado, etc., os peritos em avaliação
levantam uma exceção com base na qual
as operações serão imediatamente
transmitidas ao utilizador em causa no
escritório da filial para a resolução.

Modelador de Processo

Gatilhos de e-mail automáticos podem
ser enviados ao cliente para envio dos
documentos faltantes na filial. Após a
aprovação, os dados sãolevados ao
centro bancário para geração do Número
da Conta. O usuário também recebe um
kit de boas-vindas que seráenviado ao
cliente.

Painel de Controle

SOLUÇÕES PARASPROCESSAMENTO
OLUTIONS FOR BUSINESS
DEPNEGÓCIOS
ROCESS & CONTENT
& GERENCIAMENTO
MANAGEMENT DE CONTEÚDO

Redução de 60% de TAT na Abertura de Contas
para um banco membro da Fortune 500
Desafios

Processos Automatizados

Benefícios

 Primeira incursão do banco no

 Abertura, Manutenção e

 Abre 1200 contas/dia através de 10







mundo bancário
Metas de aquisição de clientes
ambiciosas
Ciclo de abertura de Cc longo
Antecipar terceirização para manter
os custos baixos
Lidar com exceções que tomam
tempo
Rastreamento de documentos físicos
seguindo as diretrizes do Banco
Centra

Fechamento de Contas para
Contas Poupança, Corrente & FD
 Remessas para o exterior
 Instruções de Execução Vigentes
 Processo TDS

filiais
 TAT melhorou de 8 dias para 3 dias
 Melhor acompanhamento das







atividades da filial
Terceirização permite o upload
automático de dados de clientes em
massa
Mascaramento de assinatura e nº de
celular para o fornecedor de
terceirização
TAT de manipulação de exceção de
reduzido em muito
Gerenciamento do risco operacional
através de KYC

Gerenciamento da Experiência do Consumidor
Gestão da Experiência do Cliente (CEM)
é o conjunto de processos que uma
empresa utiliza para acompanhar,
fiscalizar e organizar todas as
interações entre o cliente e a
organização ao longo do ciclo de vida
do cliente. O objetivo do CEM é
otimizar as interações do ponto de vista
do cliente e, em consequência,
promover a lealdade deste.
A Newgen oferece aos bancos uma
solução de Gestão da Experiência do
Cliente transparente e automatizada
atendendo a vários processos como a
consulta de resolução, gestão de
processos do cliente e processos de

Centro de Contato, etc. Os desafios de
negócios-chave na gestão da
experiência do cliente são:
 Gerenciar uma experiência consistente

aos clientes em vários pontos de
contato, como Call Center, Front Desk,
Helpdesk, etc.
 Reduzir os procedimentos de erros
em serviço entregues e para o
cliente
 Simplificar e padronizar as políticas e
procedimentos implícitos internos
de vários sistemas de back-end
 Diferenciar serviços de concierge por
tipo de cliente

 Dependência de fornecedores

/especialistas de TI para a realização
de pequenas alterações em sistemas
diferentes que levam a custos
elevados
A oferta da Newgen em
Gerenciamento de Experiência do
Consumidor fornece uma maneira
simplificada, coerente e eficaz de lidar
com o dia-a-dia as transações e
interações com os clientes.

Estrutura de Gerenciamento de Experiência do Consumidor da Newgen
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Destaques das Soluções

Benefícios

 Aplicação unificada de estrutura

 Redução de abandono de pedidos

 Fechamento de pedidos on-line com interface unificada de

 Melhoria de 30% de produtividade via processamento direto

serviços ao cliente
 Processamento de suporte administrativo interno - fluxo de






trabalho
Instalação de multi-autorização (por exemplo, aumento da
linha de crédito)
Modelagem de processos para garantir configurações ágeis
de processos de negócios que podem ser definidos e
modificados pelas empresas
Associação e aumentos de TAT
MIS Compreensivo e Painel de Controle

 Visibilidade total

 Aumento de 20% na aquisição de clientes e retenção de

taxas
 Rastreamento de pedidos total
 Casos de pedidos designados a unidades de suporte

administrativo interno erradas
 Processamento em massa de pedidos que conduzem à

eficiência operacional
 Notificação aos clientes via SMS/E-mail
 Gerenciamento de regra automatizada com base em

escalonamento e exceções

Gerenciamento de Comunicação com o Cliente (CCM)
No mundo competitivo de hoje, o
cliente é o ativo mais importante de
uma organização, e é pertinente mantêlos para um crescimento sustentável.
Uma comunicação inteligente e eficaz é
a chave para reter os clientes existentes
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comunicação com o cliente ao mesmo
tempo reduzindo os custos. Ela tem um
histórico comprovado de
implementações em grandes bancos
por todo o mundo.

LEG
SYS ACY
TEM

HR

e atrair novos. Espera-se que a
comunicação seja altamente
personalizada, pessoal e por um canal
de distribuição preferencial. A solução
de CCM da Newgen ajuda na transição
dos bancos para uma nova geração de

Customer

Email

Structured

CUSTOMER COMMUNICATION
MANAGEMENT SOLUTION

Partner

Regulatory

Estrutura de Gestão Unificada de Comunicação com o Cliente de Newgen baseada em plataformas BPM e ECM.
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Comunicação Personalizada
Benefícios
Consolidação de Declarações

Anúncio de Cliente em Linha Centrica

 Melhor experiência do cliente por ter uma visão única das

 Utiliza o espaço de papel principal para anúncios personalizados

declarações em Poupança A/C, Investimentos, Empréstimos,
Cartões de Crédito, etc.

segmentação de clientes

Custo
 Produção consolidada economiza papel, impressão e

Apresentação Melhorada

postagem

 Comunicação no idioma de preferência do cliente

 Evita o desperdício e descartes

 Adesão às diretrizes da marca corporativa

 Reduz mão de obra para todo o processo

 Representação gráfica analítica para a tomada de decisão

Entrega Eletrônica e Multicanais

informada

 Uma entrega à prova de falhas e mais rápida das

Conformidade

correspondências através de e-mail e celular
 Rastreamento de devoluções, entregas falhas, declarações

incorretas
 Mensagens personalizadas sobre corpo html ou PDF em

em linha
 Melhor apresentação de perfil baseada em regras e

anexo

 Repositório de Arquivo de Declaração de tempo de recuperação

e real
 Serviço duplicado de pedido de declaração efetivo
 Aprovações de fluxos de trabalho de vários níveis

 Conteúdo e consistência de projeto
 Auditoria a qualquer hora

Soluções de Processos de Câmbio
O movimento de terceirização em
busca de menores custos de
fornecimento global geralmente
aumenta o capital de giro necessário,
introduzindo gargalos e ineficiências na
cadeia de abastecimento global
adicional. Como parte significativa do
comércio mundial é resolvida através de
Cartas de Crédito (CC), uma quantidade
considerável de dinheiro está presa na
cadeia de suprimen to financeiro devido

a ineficiências em Processos de Câmbio,
como Carta de Crédito, Carta de Fiança,
etc. O processamento em papel dessas
transações é demorado e trabalhoso.
A Newgen permite o processamento
centralizado dos Processos de Câmbio.
Gerenciar o financiamento do comércio
envolve o processamento e
acompanhamento de cartas de crédito

e instrumentos relacionados em um
local central para o conjunto das
operações globais. Isto exige a
automação em processo contínuo que a
Newgen oferece usando seu conjunto
abrangente com forte gestão de
documentos, imagens, digitalização,
gerenciamento de registros e recursos
de BPM.

Processos de Câmbio Automatizados pela Newgen
• Recibo de Depósito (TR)
• Aceitação do Banco (BA)
• Envio Pré e Pós-ECR (ECR)
• Faturas Locais / Estrangeiras de Câmbio Comprado /
Negociado Sob CC
• Empréstimo em Moeda Estrangeira Onshore (OFCL)
• Cobrança Documentária (interiorizada /
exteriorizada)
• Garantia Bancária (BG)

A solução da Newgen para transações
de câmbio e expedição minimiza os
erros em potencial de entrada de
dados ao oferecer uma funcionalidade
rica em ambiente automatizado. Os
resultados da automatização em
maior centro de controle sobre as
operações e registro de instrumentos
eficientes. A solução traz benefícios
totais nesses momentos de pouco

• Carta de Crédito (CC)
• Emissão de CC
• Correções de CC
• Cancelamento de CC
• Correspondência de CC
• Fechamento de CC

atendimento ao cliente, filial sem
depender de documentos físicos,
acesso total e em qualquer horário a
documentos digitalizados, mais
rapidamente e tornando as decisões
informadas e automáticas. Além disso,
com uma abordagem de plataforma

• Carta de Fiança (CF)
• Emissão de CF
• Correção de CF
• Correspondência de CF
• Fechamento de CF
• Cancelamento de CF

BPM e com base em um modelo leve
e ágil, a solução pode ser
implementada de forma rápida para o
cliente com um tempo de mercado
mínimo.
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Permitir Agilidade em Processos de Câmbio
para um Banco Líder da regiãoEMEA
Desafios
• O banco rodava várias aplicações e
estava preocupado com a atualização
destas aplicações cada vez que havia
uma mudança no processo de
negócio
• O banco queria alcançar a agilidade
dos negócios indo para uma
plataforma comum para todos os
processos que pudesse ser alterada
facilmente

Processos Automatizados
15 Processos de Câmbio foram
automatizados nos seguintes
processos
• Carta de Crédito (CC)
• Exportação de Liquidação
• Emissão e Correção de Carta de
Fiança
• Emissão de Garantia de Expedição
• Liquidação de Recibo de Depósito

Benefícios
 Proporcionar agilidade aos negócios,

permitindo frequentes mudanças no
processo
 Redução no tempo de retorno para

emissão de CC/CF
 Disponibilidade de imagens on-line para

verificação
 Melhoria da manipulação de exceção e

rastreamento
 Conformidade melhorada com total

responsabilidade

Banco Comercial
Abertura e
Manutenção de C/c

Gerenciamento de
Solicitações do Cliente

Gestão de PoS Cc

·Habilitação de
Imagem CRM

Serviços de
depósito a prazo

Processamento de Demonstrativos
de Caixa Eletrônico

Arquivo de
Demonstrativos

Atendimento ao
Cliente

Serviços de Cofre/Custódia

Consolidação e
Distribuição de
Demonstrativos

Corporativo / Comercial
Aplicativos
Processo de Liberação
de Cheques

Liberação Interiorizada
e Exteriorizada

Ordens de Coleta/Pagamento
de Cheques em Lote

Garantia Bancária

Remessa

Emissão e Correção de CC

Captura de Documentos no
ponto de venda

Empréstimos comerciais

Operações PDC

Arquivo de Cheques

Prazo de Empréstimo

Garantias de
Juros/Dividendos

Serviço de Gerenciamento
Financeiro

Geração de contratos ad
hoc
Expedição de Crédito

Cartões de Crédito & Terceiros
Emissão de Cartão de Crédito
Serviço de Cartão de Crédito

Cobrança Retroativa

Garantias Bancárias
Processamento de Demonstrativos
Gestão de Contas Utilitárias
de Caixa Eletrônico

Reconciliação de
Visa e Master

Pagamento & Acordo
Transferência de Fundos

Processamento de Cheque FOREX

Virtualização SWIFT

Remessas Exteriorizadas Exteriores

Mais de 100 processos (eservice); trabalho pioneiro
20 mil cheques em 4 horas;
Sistema de Gerenciamento de
Pedidos de Empréstimos
55 processos em LOB
simplificados em apenas 8
meses
450 filiais em 22 países, 4
idiomas

Abertura de Conta,
Desembolso de Empréstimo redução de TAT para 1 dia
Mais de 700 filiais
automatizadas em 2 anos;
40000 empréstimos ao mês
Empréstimos aprovados em
30 min em 4 países
40% de redução de TAT no
processo de Abertura de
Conta

Foreign Outward Remittances

Sistema de Gerenciamento de
Assinatura, Processo de
Liberação Interiorizado
Processo de Provimento de
Justiça, Integração com
Central Bancária
Empréstimo e Processamento
de Cartão com aplicativo
ScoreCheck
Administração de
Processamento de
Empréstimo, Interface em
búlgaro, 250 filiais
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Nossos Produtos
™

™
Suíte de Gerenciamento de Processos de Negócios

Mecanismo do Processamento de Formulários

Omniflow é uma plataforma independente, Suíte de Gerenciamento de
Processos de Negócios (BPMS) escalável que permite a automação de
processos de negócios organizacionais. Omniflow é projetado para facilitar a
criação, implantação, modificação e gestão de processos de negócios.
Construído com tecnologias abertas, ele tem uma integração perfeita que
permite que seja introduzido em qualquer infraestrutura de TI.

OmniExtract é a solução de captura de dados que extrai informações
importantes de documentos de imagem e formulários. Ele pode
extrair todos os tipos possíveis de informações como caracteres
impressos/manuscritos, marcas ópticas, códigos de barras, caracteres
de máquina e fontes MICR.
™

™
Sistema de Processamento de Faturas

Suíte de Gerenciamento de Conteúdo Corporativo
OmniDocs é um conjunto de soluções para criar, capturar, gerenciar, entregar
e arquivar documentos de grandes volumes e conteúdo de Gerenciamento de
Conteúdo Corporativo (ECM). OmniDocs administra imagens de
documentos digitalizados, documentos eletrônicos e e-mails como registros.
Ele também suporta integração invisível com outros aplicativos da empresa.

O Sistema de Processamento de Faturas daNewgen, com capacidade
de validação automática e verificação de dados, é uma solução para
captura de dados de documentos de faturas semiestruturadas. Ele
também suporta integração com SAP e outros ERP.
™

™

Compensação de cheques e pagamento com base em imagem

Gestão de Comunicação com o Cliente
O Sistema de Gerenciamento de Saída Omni da Newgen (O2MS) realiza
comunicações inteligentes e objetivas para melhores experiências dos
consumidores. Ele oferece a capacidade de desenvolver espaço de destaque
no papel para linha de propaganda e produtos centrados no cliente. Permite a
comunicação segura em templates melhorados com desenhos ricos e
representação gráfica de análises em múltiplos canais de distribuição. Além do
fácil arquivamento e recuperação de correspondências, a apresentação e
resolução por pedido do cliente eficiente é conseguida usando este aplicativo
empresarial.

O ChequeFlowda Newgené uma solução de processamento de cheques com
base em imagens para liberação interna e externa. Subsistemas avançados e
altamente configuráveis para verificação de assinatura automática,
processamento de Cheque FOREX, gestão de PDC, mandados ECS/ACH,
adicionais para Máquinas de/Quiosques de Depósito de Cheques.

™
Governance, Risk & Compliance
Compliance Manager é uma solução integrada de Governo, Risco e
Conformidadevoltada para assegurar a conformidade com as
normas, melhores práticas e orientações de vários atos normativos.

™
Relatórios e Arquivo de Gestão Empresarial
OmniReport armazena trilhões de páginas e relatórios gerados por
computador em um formato altamente comprimido. Ele possui um sistema de
geração de alta velocidade com definições interativas simples, permite acesso
instantâneo a toterabytes de relatórios independentes de aplicativos de
negócios, e é totalmente pesquisável em níveis campo/linha/página.
OmniReports é ideal para estabelecimento de aplicações de negócios, assim
como otimizar o núcleo por históricos de relatórios de núcleo de sistema de
negócios.

™
Suíte de Produção e Escaneamento Distribuído
OmniScan é um software de escaneamento de produção e
distribuição de captura de imagem de documentos. Ele suporta a
digitalização distribuída, melhora a qualidade da imagem e entrega de
documentos para os sistemas de negócios.
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SOLUÇÕES PARA PROCESSAMENTO DE NEGÓCIOS & GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO

Sobre a Newgen
• Fornecedora global líder no Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM), Gerenciamento
de Conteúdo Empresarial (ECM) & Gerenciamento de Comunicação com o Cliente (CCM)
• + de 1.000 instalações em 50 países
• Soluções para Bancos, Seguros, Saúde, BPO/SSC, Telecomunicações e Governos
• Creditada com algumas das maiores implementações do mundo
• Inovação cultural, consistência em investimentos R&D, 35 patentes
• Força de mais de 1100 empregados
• Certificada pelo ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 e CMMI Nível 3

Momentos de Orgulho
“O banco MarfinLaiki é conhecido por sua cultura de inovação e foco no resultado final. O banco sempre buscou por gerenciamento de conteúdo
corporativo e iniciativas como gestão de processos de negócios para introduzir novas formas de fazer negócios melhorando os níveis de serviço em
eficiência e operações. A Newgen Software Technologies, com vasta experiência nos setores financeiro e bancário, tem sido o parceiro ideal para a
realização destas iniciativas, pois nos ofereceu um conjunto completo, abrangente e maduro de ferramentas e tecnologias que simplesmente fazem as
coisas acontecerem...Os aumentos quantificáveis n
 a produtividade falam por si."
- Marfin Laiki Bank
«...A Newgen nos permitiu centralizar um grande número de nossos processos, resultando em filiais mais ajustadas e eficientes. Filiais foram capazes de
focar nas vendas, enquanto as atividades de processamento foram levadas para o suporte interno centralizado. O TAT foi significativamente reduzido,
levando a uma melhor experiência do consumidor."
- Deutsche Bank

"Simples, fácil e poderoso."
- Bank Muscat

ESCRITÓRIOS
Índia
Newgen Software Technologies Ltd.
A-6, Satsang Vihar Marg,
Qutab Institutional Area,
New Delhi - 110 067 INDIA
Tel: +91-11-4077 0100,
+91-11-2696 3571, 2696 4733
Fax: +91-11-2685 6936
Email: corpmktg@newgensoft.com
Para consulta de vendas
+91 11 40773769

Américas
Newgen Software Inc.
1364 Beverly Road, Suite 300
McLean, VA 22101
Tel: +1-703-749-2855
Tel: +1-703-439-0703
Email: usa@newgensoft.com
Para consulta de vendas
+1 (202) 800 7783

Europa, Oriente Médio & África
Newgen Software Technologies Ltd.
Off No: 314, Building No: 3
P O Box. 500297,
Dubai Internet City, Dubai, UAE
Tel: +971 44541365
Fax: +971 44541364
Email: emea@newgensoft.com
Para consulta de vendas
+44 (0) 2036 514805
+973-1-619-8002

Ásia-Pacífico
Newgen Software Pte Ltd.
146 Robinson Road #03-00
Singapore 068909
Tel: +65 6221 8432
Fax: +65 6221 6923
Email: asiapac@newgensoft.com
Para consulta de vendas
+65 3157 6189

