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O InterSystems Institutional Client 360 fornece
os insights críticos necessários para reter, apoiar
e aumentar sua base de clientes institucionais  

Visão geral 
Clientes globais complexos, competição crescente, expectativas elevadas de
atendimento ao cliente e dispersão de dados de clientes em uma ampla
variedade de aplicativos e silos de dados estão dificultando para as organizações
de serviços financeiros desenvolver, manter e alavancar totalmente um
entendimento 360º completo e atual de cada cliente institucional.

A InterSystems permite que as empresas de serviços financeiros aprofundem seus
relacionamentos institucionais e aumentem a receita, fornecendo acesso a todas
as atividades e informações do cliente de dentro e de fora da organização. De posse
desses insights, as empresas podem antecipar de forma proativa as necessidades 
dos clientes, responder rapidamente a oportunidades e problemas emergentes e
fornecer uma experiência diferenciada, de alto valor e hiperpersonalizada.

O Desafio  
Embora o desempenho do investimento seja o fator predominante pelo qual os
clientes julgam os gestores de investimento, os investidores institucionais veem
cada vez mais uma experiência superior do cliente como um requisito crítico.
Consequentemente, os gerentes devem ser capazes de demonstrar uma forte
compreensão de seus clientes e fornecer experiências personalizadas de alta
qualidade com rapidez e eficiência.

No entanto, há uma complexidade para clientes institucionais globais e suas
interações com uma empresa. Várias partes interessadas dentro da organização
de cada cliente normalmente interagem com vários indivíduos dentro de uma
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instituição de serviços financeiros, o que torna difícil para os gerentes compreender
facilmente o escopo e os detalhes do relacionamento por completo. 

Embora as empresas de serviços financeiros mantenham uma quantidade enorme
de dados sobre seus clientes, muitas vezes não conseguem usá-los efetivamente
para melhorar as experiências dos clientes, devido aos desafios de combinar os
dados de suas várias fontes e sistemas, incluindo atendimentos, gestão de
relacionamento e sistema de cumprimento de ordens. A necessidade de combinar e
analisar os dados quase em tempo real para atender às expectativas de maior
satisfação e resolução de problemas dos clientes - que se baseiam em grande parte
em suas experiências com as plataformas de consumo dominantes de hoje - dificulta
a obtenção de insights precisos.

A Solução  
O InterSystems Institutional Client 360 permite que as organizações de gestão de
investimentos obtenham uma visão holística de seus clientes institucionais e
obtenham os insights críticos necessários para criar e executar estratégias
mais eficazes.

A solução usa uma abordagem arquitetônica nova e inovadora, o Smart Data Fabric,
que fornece uma camada abrangente e não disruptiva que conecta e acessa sob
demanda informações de sistemas fonte. A solução é ideal para ambientes de dados
complexos e elimina atrasos que podem levar a erros, oportunidades perdidas e
decisões baseadas em dados obsoletos ou incompletos.

O Institutional Client 360 conecta sistemas e silos de dados existentes dentro e
fora da organização sob demanda, garantindo que as informações sejam atuais e
precisas. Ele também incorpora eventos em tempo real e dados transacionais junto
com dados históricos; fornece aos usuários de negócios recursos analíticos com
autoatendimento, permitindo que os líderes de negócios tomem decisões “no
momento”; e endereça  as limitações das abordagens anteriores, tais como o uso de
relatórios datados ou estáticos.

A solução acessa, integra e harmoniza os dados à medida que são solicitados,
proporcionando ao negócio uma visão única e consistente em tempo real dos
dados de diferentes fontes. Os dados podem estar no local, na nuvem ou podem
ser híbridos.

O Institutional Client 360 fornece às equipes das contas e vendas institucionais,
equipes de risco e conformidade e outros usuários de linhas de negócios acesso aos
dados integrados necessários para análises e insights, concentrando-se em dados
ao longo de domínios e funções da empresa estendida. Isso fornece uma visão
agregada, consolidada e quase em tempo real ao longo de múltiplos sistemas e áreas.

Mais do que apenas um painel de gestão, os recursos analíticos com autoatendimento
da solução permitem que os usuários de negócios explorem os dados, façam
perguntas ad hoc e obtenham detalhamento por meio de consultas adicionais
baseadas nas descobertas iniciais. As empresas podem optar por incorporar análises
avançadas e aprendizado de máquina nos painéis de gestão e telas de relatórios para
obter mais insights.
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Principais Benefícios 
A seguir estão alguns dos benefícios que nossos clientes estão obtendo
com nossa solução Institutional Client 360:

Aumento de Receita e Produtividade de Vendas 
• Amplia o alcance e a eficiência das equipes de vendas, fornecendo

informações de maneira fácil de acessar
• Permite que as equipes identifiquem novas oportunidades de vendas fazendo

conexões entre diferentes dados de clientes, como atividades de contato de
vendas e atividades de mercado, tendências de vendas, inteligência de mercado
e dados transacionais

Experiência Aprimorada do Cliente 
• Permite que as organizações forneçam uma experiência de cliente mais unificada

e atendam às expectativas dos clientes para os indivíduos e funções com os quais
interagem, mantendo um histórico de relacionamento completo e preciso

• Melhora a capacidade de resposta e a atenção, permitindo que as empresas
antecipem proativamente as necessidades dos clientes e resolvam questões como
monitorar mais rapidamente o alinhamento do nível de serviço com os
acordos contratados

•
 

Permite que as empresas construam uma imagem mais clara dos clientes,
permitindo a hiperpersonalização de serviços e produtos

Excelência Operacional Aprimorada  
 

•
 

Simplifica os esforços para responder aos requisitos de dados de conformidade 
e relatórios, fornecendo acesso a dados consistentes para toda a organização
Aprimora a colaboração ao longo da organização, atividades do front-o�ce de
vendas e atendimento ao cliente e dados transacionais de back-o�ce

•
 

Risco Reduzido
 

•
 

Melhora a visibilidade de problemas relacionados a clientes internos e externos,
permitindo que as organizações sejam mais responsivas a eventos, reduzam a
rotatividade e prevejam melhor cenários futuros



InterSystems Institutional Client 360

Aplicações

Usuários
comerciais

InterSystems IRIS Data Platform 
 O InterSystems IRIS® é um software de gerenciamento de dados de última

geração é a força motriz da nossa solução Institutional Client 360 para uma
ampla gama de clientes de serviços financeiros, aproveitando uma abordagem
moderna de Smart Data Fabric que endereça  as limitações e atrasos associados
a abordagens anteriores.
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A tecnologia da InterSystems é usada em aplicativos de produção pela maioria
dos principais bancos globais, bem como por bancos intermediários, cooperativas
de crédito e outras organizações de serviços financeiros em todo o mundo.
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Para mais informações, visite InterSystems.com/financial ou entre em contato
conosco em info@InterSystems.com. 


