Serviços bancários
abertos na AWS
Reinventando o futuro dos serviços
bancários

Os serviços bancários abertos oferecem
acesso livre aos dados financeiros dos
clientes de bancos e outras instituições
financeiras usando interfaces de
programação de aplicações (APIs).
Esta solução bancária aproveita a API de última geração
para acelerar as oportunidades para aumentar a receita.
Desenvolvidas na nuvem, as plataformas de serviços bancários
abertos estão atendendo o aumento constante das necessidades
de dados financeiros sob demanda. Isto pode incluir transações
e experiência do consumidor para fornecedores terceirizados,
prestadores de serviços de iniciação de pagamentos (PISPs) e
prestadores de serviços de informação de contas (AISPs). Os
bancos estão adotando rapidamente iniciativas de transformação
digital com a nuvem para oferecer infraestrutura resiliente e
serviços escaláveis.

Nuvem AWS para serviços bancários abertos
A nuvem AWS proporciona a agilidade necessária para
satisfazer as exigências regulamentares e comerciais, bem
como as necessidades de segurança para integração de
fornecedores terceirizados e registros de clientes. A nuvem
AWS também proporciona experiência do cliente para
aumentar o engajamento por meio da oferta de serviços
AWS Lambda e de contêineres altamente escaláveis.
O desenvolvimento, o gerenciamento e a percepção do
consumo com gateway de API faz da nuvem AWS uma
potente plataforma de base para serviços bancários abertos.
O recurso de análise de dados da AWS pode ser usado para
tomar decisões de negócios mais eficazes, analisando os
dados gerados com as APIs abertas. Enquanto os novos
bancos estão implementando uma arquitetura bancária
aberta de ponta a ponta através de APIs abertas, os bancos
estão adotando cada vez mais uma estratégia híbrida de
integração de serviços de core banking com APIs abertas na
AWS.

Plataforma de serviços
bancários abertos na AWS

A arquitetura de referência representa uma plataforma de serviços bancários abertos
com uma nuvem privada virtual compartilhada (VPC) na AWS, onde os serviços bancários
comerciais e empresariais podem acessar o sistema de registros de back-end. O serviço
VPC compartilhado da AWS é gerenciado por uma conta central. As sub-redes são compartilhadas entre outras contas AWS, eliminando a necessidade de pareamento da VPC,
reduzindo, assim, as complexidades do gerenciamento da rede. Isto também assegura a
comunicação entre recursos de diferentes contas dentro de um limite de confiança.
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Serviços bancários
abertos na AWS:
como funciona?
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Os usuários acessam os
serviços de provedor de
informações de conta (AISP)
e provedor de serviços de
iniciação de pagamentos
(PISP) através de aplicações
móveis e da web.

Os AISPs e PISPs direcionam a
solicitação aos terminais AuthZ
do banco para identificação e
adquirem o token de acesso
de provedores de serviços de
identidade.

Após concluir o processo de
identificação, os AISPs e PISPs
acessam os terminais reais
da API para iniciar os serviços
bancários abertos necessários.
Os bancos acionam um
fluxo de gerenciamento de
consentimento explícito para
fornecer autorização para que
os AISPs e PISPs acessem os
dados do usuário.
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A solicitação é então
transmitida para a conta
bancária aberta, pelo gateway
de API da AWS, que fornece
recursos de gerenciamento
de API, gerenciamento de
tráfego, rastreio, controle e
monitoramento.

Em seguida, a solicitação
será encaminhada para as
APIs de processo de negócios
de bancos comerciais ou
empresariais, dependendo da
configuração dos AISPs, PISPs
e dos usuários.

As contas bancárias
comerciais e empresariais
usam os serviços necessários
do sistema de registros
subjacente por meio da conta
de serviços compartilhados.

Os serviços de análise de
dados e de percepções como
AWS Glue, Amazon Athena
e Amazon QuickSight são
usados para analisar os dados
gerados por essas APIs de
serviços bancários abertos.
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As equipes de
desenvolvimento também
podem usar a página do
portal de API para que os
bancos entendam as APIs
expostas pelo banco e testem
a resposta esperada antes da
implementação final.
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O gateway de API transmite,
posteriormente, a solicitação
para computar os serviços
como AWS Lambda, AWS
EKS, AWS ECS ou AWS EC2,
dependendo da computação
selecionada para hospedar os
serviços bancários abertos.
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Consumidores
Acesso a múltiplas contas em um único local, ofertas
de produtos personalizadas, serviços personalizados,
facilidade de pagamento e acesso com um clique às
posições financeiras
Bancos
Gera maior engajamento do cliente, aumento da receita,
colaboração entre ecossistemas e oportunidade de
aumentar a base de clientes, pois permite o acesso a
dados de usuários de outras instituições financeiras
FinTechs
Oferece acesso contínuo aos dados do usuário,
experiência do cliente aprimorada e novas fontes de
receita.
O futuro dos serviços bancários é aberto
Os serviços bancários abertos estão revolucionando o setor bancário
em ritmo e escala. Os bancos estão acelerando a sua jornada para
a transformação digital através dos serviços bancários abertos. Há
um maior foco na modernização interna e na estratégia de adoção
da nuvem para atender às crescentes demandas comerciais e
regulamentares. Este é o momento para os bancos otimizarem sua
estrutura de TI para aproveitar todas as vantagens oferecidas pelas
APIs abertas na infraestrutura de nuvem pública da AWS.

Saiba mais sobre o IBM Services para serviços
bancários abertos na AWS. Agende uma
consultoria com um especialista que pode
responder às suas perguntas.
Comece sua jornada
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