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Integração com ERPs

Os sistemas de gestão empresarial (ERPs) otimizam 
processos e informações e, muitas vezes, são considerados 
os softwares mais importantes em uma empresa. Por isso, 
faz sentido alimentá-los com os melhores dados disponíveis. 
Muitas empresas alimentam ERPs com o feed de dados 
da Bloomberg, que tem a capacidade de se integrar com 
qualquer fornecedor de ERP utilizando STP ou os serviços 
da web.

Sistemas de clientes que utilizam feeds de dados da 
Bloomberg — SAP, Oracle, Oracle/Peoplesoft, Netsuite, 
Sage, JD Edwards, Epicor, Dynamix, entre outros.

Sistemas de lease accounting

As mudanças no novo modelo de lease accounting 
apresentadas no Accounting Standards Codification Topic 
842 (ou ASC 842) entraram em vigor para empresas de 
capital aberto no início de 2019. Com as novas regras, as 
operações de leasing deixaram de ser um item "off-balance 
sheet" (fora de balanço). Muitas empresas implementaram 
soluções, mas agora precisam de curvas para alimentar estes 
sistemas. A Bloomberg fornece estas curvas por meio de um 
feed de dados enterprise.

Curvas — curvas de crédito por setor e rating, curvas 
soberanas e outras curvas de desconto

Outras necessidades envolvendo dados enterprise — 
sistemas internos – utilizam o feed de dados da Bloomberg 
para alimentar os bancos de dados/sistemas de sua 
empresa

Usuários do Terminal Bloomberg — distribui dados/arquivos 
com usuários (não assinantes) do Terminal Bloomberg que 
precisam de acesso diário a dados de mercado 

Feed de dados enterprise 
para empresas

O feed de dados enterprise da Bloomberg permite que todas 
as funções e sistemas de sua empresa utilizem a mesma fonte 
de dados, sem discrepâncias. Um dos principais atrativos 
da Bloomberg é a capacidade de oferecer uma visão global 
de multiativos e de fonte única para dados de referência, 
contribuindo com preços indicativos, dados calculados e 
históricos e informações sobre ações corporativas para 
alimentar sua área de trabalho de tesouraria, sistema de gestão 
de riscos, ERP (enterprise resource planning) ou outros sistemas 
internos.

Profissionais de empresas do mundo todo e de diversos 
departamentos, como tesouraria, finanças, relações com 
investidores e estratégia corporativa, recorrem à Bloomberg. 
O feed de dados enterprise da Bloomberg permite utilizar os 
mesmos dados do Terminal para alimentar os sistemas de sua 
empresa de maneira adequada e eficiente, e também fornece 
o devido licenciamento para redistribuir dados internamente, 
evitando os riscos operacionais da digitação manual. 

Conjuntos de dados empresariais comuns — taxas de câmbio, 
curvas forward de câmbio , superfícies de volatilidade, taxas 
de juros, curvas de desconto, precificação de commodities e 
fundos, preços de ações e cadeia de fornecimento. 

Área de trabalho de tesouraria e sistemas de 
gestão de risco

O feed de dados enterprise da Bloomberg pode ser utilizado 
para alimentar sua área de trabalho de tesouraria ou sistema 
de gestão de risco com os dados necessários para executar 
corretamente módulos adquiridos e implementados.

Sistemas — FIS Quantum, FIS Integrity, Wall Street Suite, IT2, 
Treasura, Kyriba, Triplepoint, entre outros.
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Dê o próximo passo.

Para mais informações,  
pressione a tecla <HELP> duas vezes  
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