BLK Sistemas Financeiros participa da 9ª edição da Expo Money e
apresenta novidades
Líder no setor de algoritmos no Brasil, a BLK inova e lança três produtos no evento
A BLK Sistemas Financeiros, especializada em sistemas de engenharia financeira, está com seu
principal software, o RoboTrader Algoritmos, em nova versão. Produto este utilizado por mais
de 50 corretoras, sendo que 21 clientes estão entre os 30 primeiros do Ranking de Volume
Negociado, referente ao mês de agosto de 2011.
A empresa estará presente como expositora da 9º edição da Expo Money São Paulo, feira
internacional que este ano ganhou o conceito de “O Shopping do seu Dinheiro”. A BLK
Sistemas Financeiros aproveitará o evento para expor outros produtos de grande demanda,
tais como: RoboTrader Plataforma, Options Trader, Data Trader, RoboTrader OMS e para
oficializar os lançamentos: Conta Broker, RoboTrader Educacional e RoboTrader Automate.
Conheça mais sobre os lançamentos:
Conta Broker: o sistema Conta Broker automatiza a distribuição das operações realizadas
durante o dia de pregão, de uma conta principal (Conta Broker) para as contas dos clientes
(subcontas). As ações distribuídas pela Conta Broker podem ser efetuadas por: Pró-Rata,
Percentual, Quantidade, Manual (Tordist) e Médio (Tordist).
RoboTrader Educacional: o objetivo deste lançamento da BLK Sistemas Financeiros é
aprimorar o uso de todos os produtos disponibilizados e propagar a inteligência financeira
para seu público, com o desenvolvimento de workshops e treinamento, de acordo com a
necessidade do cliente. O RoboTrader Educacional possui uma infraestrutura diferenciada. A
sala para os treinamentos, localizada na sede da empresa, recebeu um grande investimento e
conta com recursos de alta tecnologia. Com capacidade para acomodar 30 alunos, a sala está
equipada com: 30 computadores individuais de 22”, duas lousas digitais interativas de 96”,
projetores multimídias, sistemas de som e iluminação profissional, ar condicionado, televisores
de LED 42”, área para coffee break, software interativo (professor x alunos), entre outros
benefícios.
RoboTrader Automate: o RoboTrader Automate é um sistema baseado na interface Excel, que
permite aos usuários automatizar e/ou criar os seus algoritmos em tempo real. Por ser prático,
rápido e confiável, pode ser utilizado tanto por profissionais experientes, como por
investidores iniciantes. Com esta ferramenta simples, é possível criar de forma ágil e fácil
novos algoritmos e a automação dos algoritmos existentes.
Veja os principais benefícios e funcionalidades de cada produto da BLK Sistemas Financeiros:
RoboTrader Algoritmos: o carro chefe da BLK foi desenvolvido nesta nova versão com alta
tecnologia para executar ordens com baixa latência e alta confiabilidade. A nova versão, o
RoboTrader 2.0, além de oferecer os algoritmos pré customizados, incorporou inúmeras
ferramentas em um ambiente de plataforma, como: cotações em tempo real, análise de todos

os negócios realizados pelas corretoras no mercado, resumo de negócios, ranking de
corretoras, ranking de ativos e variações de volume e realiza o acompanhamento de diversas
estratégias financeiras (financiamento, captação, Box Spread, termo de ações e
Black&Scholes). Todos esses benefícios consolidados em um único e amigável ambiente
operacional.
Options Trader: este produto possui um conjunto de ferramentas que permitem, em tempo
real, obter fluxos detalhados de operações montadas nos mercados BM&FBOVESPA. Com ele é
possível visualizar: Termo de Ações, Termo – curva de juros, Black&Scholes, Box de Ouro,
Ação+Call+Put, Box Spread e Multicálculo. Para completar o produto, está disponível também
o Simulador Gráfico, ferramenta utilizada para análise de estratégias com opções para o
mercado financeiro, auxiliando o operador na demonstração em gráficos da sua posição, o que
facilita no entendimento de riscos e na probabilidade de ganho e perda.
RoboTrader OMS: o RoboTrader OMS é uma solução desenvolvida para ambientes de HFT
(High Frequency Trading), que combina baixa latência com o gerenciamento de ordens e risco.
Esse sistema integrará em uma única plataforma Marcados de Capitais, com o objetivo de
aumentar a eficiência e a versatilidade dos processos envolvidos na negociação eletrônica. O
RoboTrader OMS proporciona em um só produto, baixa latência, alto desempenho para
processar ordens, arquitetura em alta disponibilidade (high availability), controle de risco (prétrade), fácil interação com sistemas proprietários e redes mundiais, além de suporte técnico
especializado.
Data Trader: a maior base de dados do mercado financeiro, o Data Trader, analisa e
acompanha todos os negócios realizados na BM&FBOVESPA, em tempo real, permitindo uma
rápida tomada de decisão. Com este produto é possível obter: Ranking de Corretoras, Opções
em Aberto, Resumo de Negócios, Ranking de Ativos, Variações de Volume, Ativo vs. Corretora
(histórico), Empréstimos de Ações, Negócios em Destaque, Negócios Cancelados, Resumo do
Ativo, Times & Trades (histórico).
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