Sistema
integrado
front to
back

CENÁRIO
Os órgãos reguladores estão exigindo cada vez mais autonomia e responsabilidade das
Instituições, para evitar o conﬂito de interesse e garantir a melhor execução das
atividades do mercado com transparência e tempestividade.
Além disso, as Instituições estão à procura de soluções que auxiliem na redução do risco
operacional, automatizando processos e trazendo segurança e eﬁciência no controle
dos investimentos.

CONHEÇA
O MITRA

MITRA

GESTORA DE
RECURSOS:

R$ 1.8 Tri de PL
em fundos sob
gestão no MITRA.

O MITRA é uma solução integrada front

Desenvolvido pela LUZ Soluções

to back que contempla uma visão

Financeiras, o sistema atende todos os

uniﬁcada da governança da instituição,

segmentos do mercado ﬁnanceiro,

suportando as responsabilidades das

trazendo eﬁciência, segurança e

áreas de gestão, investimentos,

transparência ao negócio. Os relatórios

operações, risco, controles internos e

gerenciais e o reconhecimento de

backoﬃce, seguindo as melhores

padrões nos portfólios (machine learning)

práticas de governança corporativa.

fazem parte do MITRA, que busca, cada
vez mais, ser a principal ferramenta
utilizada para tomada de decisão.

FUNCIONALIDADES

LEAN BACKOFFICE

O sistema integrado front to back é
composto por módulos de acordo com
a necessidade e o segmento de mercado
do cliente.
Market data:
Replicação dos dados on e oﬀshore
(parceria com provedores de
dados internacionais).
CRI, CRA e Debênture:
Processo diário de batimento dos
preços com os agentes ﬁduciários
(BPO de Cadastros e Preços).
Regulação:
Atualização de regulamentações
do mercado (CVM, Bacen, Previc,
Susep e Anbima).

ONE STOP SHOP

Front:
Emissão de ordem.
Enquadramento:
Pré, pós e intraday.
Gerenciamento integrado de risco:
Mercado, liquidez e crédito.
Estudo de fundos:
Ranking LUZ para classiﬁcação de fundos
de investimento e fronteira eﬁciente.
Atribuição de Performance:
Resultados under/over
e atribuição de performance.
Cota:
Validação da cota e integração contábil.

FUNCIONALIDADES

INTEGRAÇÃO
ENTRE ÁREAS

Ferramentas disponíveis no sistema para
facilitar a comunicação e o rastreamento
das atividades.

LUZIA

LUZ INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O sistema conta com algoritmos de
inteligência artiﬁcial que, cada vez mais,
atuam como um apoio inteligente para
a tomada de decisão.

Área de alertas:
Área que concentra todas as notiﬁcações
importantes para o usuário.
Trilha de auditoria:
Rastreamento das principais ações
executadas no sistema e acesso restrito
por perﬁl de usuário.
Chat LUZ:
Ferramenta para comunicação com a
LUZ ou qualquer instituição que faça
parte da comunidade.

MITRA

BANCO:

Patrimônio de
R$ 40 Tri de PL
usam MITRA.

BENEFÍCIOS
DO MITRA

Sistema front to back composto por
módulos de acordo com o segmento
de mercado e as necessidades da
Instituição.
Market Data onshore e oﬀshore.
Redução do risco operacional por
meio da automação de processos e
de cadastro de produtos e cotações.
Transparência e consistência da
informação com uma base de
dados única.
SLA (Acordo de Nível de Serviço)
e suporte técnico especializado
no negócio do cliente.
Três lançamentos de versões
durante o ano, com novidades e
sem custo para atualização.
Integração com legados.

MITRA

FUNDO DE
PENSÃO:

35% do mercado
utilizam MITRA e
consultoria da LUZ.

ENTENDA COMO O MITRA ESTÁ
PRESENTE NAS INSTITUIÇÕES
Conheça todas as funcionalidades do MITRA para as Gestoras de
Recursos, Fundos de Pensão, Seguradoras, Family Oﬃces,
Private Banks e Wealth Management.

Simulação com
Pré Compliance

Envio da Boleta
e Conciliação

Distribuição de Ordens
com Compliance Intraday

Processamento
de Portfólios

Gerenciamento Integrado
de Risco, Estudo de Fundos
e Ranking LUZ

Integração
Contábil

Enquadramento
(CVM, ANBIMA, SUSEP,
BACEN E PREVIC)

Relatórios de Risco,
Rentabilidade e
Performance

Relatórios
Regulatórios

Emissão
de Ordens

Negociação

Preciﬁcação
de Ativos de
Crédito

Cota e
Rentabilidade

TRAZENDO MAIS
SEGURANÇA E
TRANSPARÊNCIA
AO MERCADO
FINANCEIRO.

11 3799.4700
contato@luz-ef.com
luz-ef.com
Siga a LUZ no LinkedIn

