Banrisul tem o melhor modelo de cartão integrado do mundo

O

Banrisul foi premiado

na

categoria de melhor projeto em nível
mundial

que

envolve,

cartão,

o

governo

(Autoridade

num

Certificadora

único

eletrônico
do

Rio

Grande do Sul) e o sistema bancário. O
prêmio foi entregue na Celebração dos
10 anos do Sistema MULTOS, no
último dia 04 de março, em Londres, na
Inglaterra. Compareceram ao evento o
diretor Financeiro e de Relações com Investidores da instituição, Ricardo
Hingel, e o superintendente executivo da Unidade de Segurança da
Tecnologia da Informação, Jorge Krug, que proferiu palestra no congresso
sobre as experiências desenvolvidas pelo banco gaúcho com cartões de
múltiplas aplicações.
Para o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a premiação
demonstra o reconhecimento também no exterior do desenvolvimento de
tecnologia de ponta implementada no Banco. “Tudo isso é resultado dos
investimentos realizados na área de gestão de tecnologia e segurança
bancária, o que vem agregando mais qualidade nos serviços prestados aos
nossos clientes”, avaliou, ressaltando que o projeto de cartão integrado do
Banrisul é referência no Brasil e no mundo.
O MULTOS é o sistema operacional do cartão com chip do Banrisul e
tem como uma de suas vantagens competitivas a capacidade de suportar
várias aplicações. Com isso, o MULTOS permite que um cartão seja usado
tanto para transações de débito, dentro do padrão internacional EMV,
quanto para segurança nas operações de Internet Banking e certificação
digital da Autoridade Certificadora do Estado.
Sobre o MULTOS

MULTOS é um sistema operacional de múltiplas aplicações para
cartões inteligentes, altamente seguro. A plataforma MULTOS possibilita o
gerenciamento dos cartões em todas as etapas de uma transação,
simplificando o processo e otimizando os negócios para os emissores de
cartões inteligentes. Está disponível em um sistema aberto, não
proprietário, para assegurar que se transforme no sistema-padrão dos
cartões inteligentes em todos os setores da economia, incluindo finanças,
comércio, turismo, mídia e telecomunicações.

