
Gerenciando suas exceções em tempo real

Como obter vantagens competitivas em um ambiente  
de negócios sempre em mudança 
Para uma rápida recuperação após cada crise econômica mundial, é fundamental que as empresas tenham a 
agilidade necessária para continuar crescendo, expandindo e transferindo seus recursos sem aumentar seus 
riscos e custos. No entanto, a maioria delas carece de uma completa visão end-to-end dos seus processos 
críticos e, portanto, se submetem à riscos operacionais decorrentes dos casos de exceção, por não serem 
capazes de tratarem seus eventos em tempo real. Medidas são 
tomadas tarde demais e o negócio sofre com as oportunidades 
perdidas, falhas nos processos, e o conseqüente aumento dos 
seus custos.

A plataforma Vitria Operational Intelligence (VOI), permite às 
empresas monitorarem e gerenciarem seus processos críticos 
de negócios, agindo sobre as exceções em tempo real. Com o 
VOI as empresas passam a ter o poder de aperfeiçoar:

A visibilidade e os processos end-to-end em aplicações, sistemas e divisões;
Sua percepção em métricas de desempenho-chave, alavancadas por análises em tempo real;
As ações tomadas no momento certo através de alertas e/ou procedimentos necessários.

Para quaisquer desafios que a sua empresa enfrenta ao gerenciar exceções, a Vitria tem uma solução.

Pedidos de Alterações 
em Sistemas; Não 
Conformidades 
Regulatórias

Violações e 
Comportamentos atípicos; 
Transações inesperadas

Pedidos de Compras; 
Visualização de KPIs e 
KQIs 

Avaliar impactos; Alocar 
pessoal; Definir prioridades; 
Negociar recursos

Investigar contra padrões 
conhecidos, automatica-
mente; Decidir bloqueios

Correlacionar limites  
operacionais para crédito  
e consumo 

Iniciar Ordens de Serviço; 
Acompanhar Testes; Migrar 
para produção

Resolver atuais e mitigar 
futuras violações; Criar 
novos procedimentos

Implementar a decisão 
operacional a partir de 
cenários dinâmicos 

Aplicações

Change 
Management

Fraud 
Management

SMS Contact
Center 

 

Visualizar Decidir Agir

A inovadora plataforma VOI,  
confere aos clientes da Vitria, uma 
poderosa visão em tempo real 
das suas operações de negócios, 
permitindo uma resposta rápida às 
constantes mudanças no mercado. 
O resultado são decisões melhores, 
quando elas são mais importantes, 
ou seja, antes que as oportunidades 
se percam ou os problemas tenham 
aumentado.

Para mais informações, visite  
www.Vitria.com ou entre em contato 
com José Sampaio através do email  
jose.sampaio@vitria.com ou no  
telefone comercial (21) 2112-4688.



Soluções para os grandes desafios dos seus negócios
Real-time trade reconciliation 
Na economia atual, o modelo existente para reconciliação, na maior parte dos casos, exige muito  
processamento manual, é complexo, propenso a erros, e prejudica a transparência necessária para  
compreender os riscos e gerenciar melhor os processos envolvidos.

Qualquer divisão, ou empresa, responsável pela gestão de reconciliação de dados - desde as posições de 
segurança em operações de tesouraria, passando pela precificação de produtos e serviços, até a combinação 
destes conjuntos - precisa de uma aplicação que aumente sua capacidade operacional através da adoção de 
um processo eficiente, preciso e oportuno. 

Com o Vitria Trade Reconcilliation (VTR) você tem:

Resolução mais rápida sobre os atrasos nos processos;
Maior precisão usando enriquecimento de dados orientado por  
processos de negócios;
Rápida resolução sobre exceções usando priorização, roteamento,  
escalonamento e alertas, automáticos, além da manipulação de  
exceções baseadas em fila;
Supervisão simplificada e painéis de desempenho operacionais, integrados, em tempo real.

Melhoria da gestão dos SLAs 
Quanto mais cedo uma empresa detecta e responde a violações dos acordos por níveis de serviço (SLAs), 
menor será o impacto para o seu negócio. Melhor ainda, com uma visibilidade suficiente em processos críticos, 
seus gestores podem simplesmente evitar que as violações aconteçam. Várias instituições financeiras têm 
implantado soluções de inteligência operacional para gerenciar e manter os seus compromissos com Clientes 
e parceiros. O Vitria Service Level Agreement (VSLA) proporciona às empresas a capacidade de modificar 
rapidamente seus processos tradicionais e cenários, resultando na certeza de que os SLAs serão  
monitorados e cumpridos.

Gestão de ATMs 
Responder rápida e eficientemente às necessidades de acompanhamento em campo da rede de ATMs é o 
constante e contínuo desafio das instituições financeiras. A demora no pronto restabelecimento operacional 
de um ATM pode causar sérios danos à imagem da instituição, gerando perdas operacionais, e exigindo 
ações corretivas onerosas.

O Vitria ATM Management (VAM) otimiza o processamento de informações de campo, auxilia na tomada de 
decisões, podendo até executar procedimentos para enfrentar eventos conhecidos e desconhecidos. Usando 
a tecnologia CEP (Complex Events Processing), oferecemos a rápida visualização e detecção de ocorrências 
integrada com monitoramento geofísico, usando pesquisas de padrões de comportamento e correlação entre 
eventos (regras e exceções), otimizando o reabastecimento dos ATMs, possibilitando, inclusive, ajustes na 
sua logística.

Sobre a Vitria 
A Vitria Technology, Inc. é 
a empresa líder na área de 
inteligência operacional. 
Nossas soluções inovadoras 
de inteligência operacional 
capacitam os clientes a  
analisar as atividades de 
negócio enquanto elas  
acontecem, possibilitando 
a aplicação de ações em 
tempo real. O resultado é a 
melhor tomada de decisões, 
quando elas são mais vitais: 
antes que as oportunidades 
escapem ou os problemas 
aumentem. Com a herança de 
ter sido a pioneira no  
mercado de BPM, as soluções 
premiadas da Vitria fornecem 
o backbone para os 
processos críticos de  
negócios de diversas  
empresas pertencentes à lista 
das 2000 maiores, segundo a 
Forbes (Global 2000). A Vitria 
possui clientes na América 
do Norte, América do Sul, 
Europa, Ásia e Oceania.


