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BIOMETRIA

BIOMETRIA
Com mais de 19 milhões de registros, dispomos de um dos maiores cadastros de dados da América Latina. No
Brasil, somos pioneiros e líderes no desenvolvimento de soluções baseadas na tecnologia AFIS – Automated
Fingerprint Information System. Atuamos no segmento em parceria com a alemã Dermalog Identification
Systems, reconhecida internacionalmente por sua excelência no desenvolvimento de sistemas de identificação
biométrica.
A tecnologia Montreal permite o reconhecimento por impressões digitais, impressões palmares e identificação
facial. Todos os sistemas são adaptados e aperfeiçoados para uso no Brasil e atendem aos requisitos e padrões
internacionais aplicáveis. Vários estados brasileiros já contam com a nossa tecnologia para identificação civil,
criminal e penitenciária, a partir do cadastro e identificação de registros biométricos.
Nosso desenvolvimento vai além e inclui soluções biométricas para o controle do acesso físico a locais restritos,
ou acesso lógico a redes e aplicações sensíveis a partir de tecnologias de reconhecimento facial e de
impressões digitais.

BUSINESS
PROCESS
OUTSOURCING

BPO
Com o objetivo de otimizar custos e processos dos nossos clientes, nos especializamos no segmento de
Business Process Outsourcing (BPO), uma forte tendência do mercado atual. Para isso, contamos com vasta
expertise em BackOffice, oferecendo instrumentos em gestão de atividades secundárias, fundamentais ao
desempenho e resultado dos negócios.
Nossas soluções permitem foco em “Core Business”, o que aumenta a produtividade da sua empresa e amplia a
capacidade de inovação, sempre visando à melhoria dos processos através do compartilhamento de recursos.
Nosso diferencial está na metodologia utilizada para implantação de projetos de BPO, a qual executa o
processo após os nossos analistas realizarem o levantamento, mapeamento e a definição do sistema de
trabalho, mantendo o registro do conhecimento relativo a estas operações.

CREDITOOLS

CREDITOOLS
O Sistema Creditools é uma solução integrada de Gestão de Crédito Imobiliário, que fornece completo suporte
operacional, contábil e gerencial, desde a originação até o encerramento do empréstimo.
A ferramenta permite o pleno controle das rotinas inerentes ao Crédito Imobiliário por meio do Sistema
Financeiro de Habitação, Sistema Hipotecário e Sistema Financeiro Imobiliário, e em consonância com a
complexa legislação que rege o setor.
O serviço é destinado não apenas a instituições bancárias, mas também a sociedades de crédito imobiliário,
companhias de habitação, fundações habitacionais, empresas de securitização e escritórios de recuperação de
crédito, com qualquer recurso “Funding“ (FGTS, Poupança, entre outros).
Há mais de 25 anos desenvolvemos tecnologias para a Gestão de Carteiras de Financiamento Habitacional, o
que nos tornou uma parceira histórica das instituições financeiras em uma de suas mais importantes áreas de
negócio.

D A TA C E N T E R

DATA CENTER
Oferecemos soluções em Hosting e Colocation, adequando a gestão de servidores às necessidades de nossos
clientes.
Dispomos de Data Centers de alto padrão e infraestrutura moderna, os quais atentem às normas e, melhores
práticas de segurança da informação e continuidade do negócio, bem como Sites de Contingência e projetos
com disponibilização de soluções tipo Software As A Service (SAAS).
Contamos com servidores de alta disponibilidade, monitorados 24 horas, e com profissionais capacitados em
diferentes ferramentas, permitindo ampliar a oferta de serviços para dentro e fora da estrutura de nossos
clientes.

Fábrica de
software

FÁBRICA DE SOFTWARE
A Fábrica de Software Montreal, atende aos mais rigorosos padrões internacionais para a construção e
manutenção de sistemas e aplicações. A unidade está estruturada para executar todos os processos de forma
ágil e segura, nos prazos e custos compatíveis com as demandas do mercado, independentemente do grau de
complexidade.
Podemos afirmar com propriedade que a nossa fábrica é uma das mais bem estruturadas e qualificadas entre
as congêneres no Brasil. A unidade foi avaliada nos modelos CMMI – Systems Engineering Institute Methodology
Nível 5 e MPS-BR Nível C, certificados que atestam a alta maturidade da nossa empresa e o uso das melhores
práticas na produção de softwares. A fábrica recebeu, também, o certificado de qualidade ISO 9001:2008.
Estamos aptos a desenvolver soluções próprias de alta tecnologia, e de acordo com as especificações e
necessidades de nossos clientes.

G E S TÃ O D A
INFORMAÇÃo

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Nos consolidamos como um dos maiores provedores de soluções ECM (Enterprise Content Management) do
Brasil. Líderes nacionais do mercado, a Montreal é considerada uma referência no segmento, disponibilizando
um extenso portfólio de produtos e serviços voltados à gestão eletrônica de documentos não estruturados,
através de suas soluções.
Os números atestam a nossa experiência no segmento: Com cerca de 350 milhões de documentos processados
e projetos implantados em mais de 100 clientes, dispomos dos mais modernos sites especializados em Captura
de Documentos (Document Imaging) e ERM, os quais permitem a digitalização de diversos tipos de mídias
analógicas existentes no mercado, bem como a Microfilmagem Eletrônica de Documentos.
Especializados na automação da captura de documentos de terceiros – Responsabilidade Solidária –
oferecemos também, soluções para a integração com sistemas legados.
Nossa expertise nesse segmento abrange a oferta de serviços nas modalidades “On-Premises” ou “Cloud
Computing”, além do processamento de imagens com extração e classificação automática por meio das
tecnologias OCR, ICR e OMR, incluindo reconhecimento de assinaturas.

G E S TÃ O D E
PROCESSOS

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
A Montreal consolidou-se como um dos maiores provedores de soluções BPM (Business Process Management)
e BPMS (Business Process Management System) .
BPM é uma disciplina que muda a forma tradicional de como as organizações gerenciam o fluxo de trabalho.
Otimiza os processos e o relacionamento com clientes, fornecedores e colaboradores,
atuando na definição e automatização de processos de negócios. Utiliza ferramentas como Dashboards,
Business Roles e SOA – estratégia para organizar as soluções de TI, por meio de serviços orientados por
funcionalidades do negócio.
O amplo arco de nossos serviços para o segmento, contempla ainda soluções de Big Data, considerando
Analytics, e Crowlers de informações coletadas por meio de sites externos. Estas soluções não necessitam de
exposição de serviços webservices ou similares, além de serem totalmente adaptadas e aderentes a tecnologia
Mobile.

D i g i ta l
print

DIGITAL PRINT
A Montreal é uma das principais empresas de geração de documentos digitais e impressão de grandes volumes
do Brasil. Nossa carteira de clientes no segmento reúne alguns bancos, operadoras de telefonia e distribuidoras
de energia do país. Dispomos de uma capacidade de processamento de mais de 150 milhões de documentos
por mês.
Para isso, desenvolvemos um Sistema de Controle de Produção de Impressão que monitora todo o processo
produtivo, a guarda, a gestão, a recuperação e a disponibilização eletrônica das informações, além de permitir a
rastreabilidade e o acompanhamento de níveis de serviços contratados (SLAs).
O Digital Print Montreal é a solução ideal para enviar informações aos seus clientes com rapidez, segurança e
redução de custos operacionais. Otimizamos o desenho dos formulários, implementamos processos de
aglutinação de contas e estudamos as melhores formas de envio e aproveitamento de postagens.

MrC-E
REGISTRO DE
VEÍCULOS

REGISTRO DE VEÍCULOS
Nossa plataforma, mRC-e, é uma solução para consolidação dos dados necessários a efetuar o registro de
veículos através de acesso ao sistema SNG, com a identificação da Instituição Financeira e, extração dos dados
necessários para compor o arquivo com informações do gravame e do contrato de financiamento.
Como empresa credenciada para a atividade e atuação em diversos estados, atendemos a agentes de grande
ou pequeno porte, e possibilitamos a integração direta com os Departamentos de Trânsito, transmitindo dados
e imagens, sempre de forma de forma online e segura.
A robustez e segurança de nossas instalações, caucionam o cumprimento de todos os requisitos legais com
seriedade e transparência, entre eles, o atendimento aos programas de compliance das instituições bancárias e
práticas e controles para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Robotic
Process
A u t o m at i o n

RPA
Robotic Process Automation é a solução ideal para garantir velocidade e segurança aos processos, permitindo
decisões orientadas por dados e agregando ideias com foco na excelência dos negócios da sua empresa.
Nossa expertise em tecnologias de ponta, nos permite desenvolver soluções de automação flexíveis. Assim,
nossa solução de “RPA” possibilita uma configuração de ações mais sofisticada e permite um aprendizado
contínuo por meio de machine learning. O robô aprende e aprimora sua interação com a interface e, pode
inclusive, tomar algumas decisões objetivas. Basicamente, se um processo não demanda reflexão ou
criatividade, ele pode ser automatizado.
Oferecemos oportunidades de otimização de recursos durante todo o ciclo de vida do processo, acelerando e
reduzindo riscos de tarefas repetitivas e verticalizadas. A automação garante uma experiência superior aos
funcionários e clientes, e proporciona impactos positivos a todo o negócio.

SERVICE
DESK

SERVICE DESK
Oferecemos soluções avançadas nas áreas de Call Center e Service Desk, e utilizamos de três fatores
fundamentais a essas linhas de negócio: Pessoas, Processos e Tecnologia.
Com expertise em desenvolvimento de sistemas, concebemos soluções próprias para gestão e operação dos
serviços de Help Desk e de Call Center, que permitem personalização e dinamismo, produzindo versões
adaptadas a exigência dos negócios de cada cliente.
A operação desses serviços é realizada através da nossa subsidiária PC Service Tecnologia, empresa
especializada no segmento de atendimento receptivo/ativo para Call Centers e de soluções de Service Desk,
ofertando desde o primeiro nível de atendimento técnico remoto, até o terceiro nível com técnicos de
atendimento presencial.

SMARTCARDS

SMARTCARDS
Oferecemos a mais completa linha de produtos e serviços com cartões inteligentes do Mercado Brasileiro.
Desenvolvemos aplicações para o transporte público, cartões de identificação, soluções de middleware para
smart cards e certificados digitais, biometria embarcada em cartões e soluções de “match-on-card”.
Entre os serviços de excelência neste segmento, a Montreal desenvolveu e coordenou o processamento do
sistema de vales-transportes do estado do Rio de Janeiro; primeiro com os bilhetes de papel e, posteriormente,
com a solução pioneira do RioCard. A empresa também é responsável pela implementação do sistema de
bilhetagem do município de São Paulo, além de executar serviço semelhante para a Região Metropolitana do
Recife.

TRANSFORMAÇÃO
D I G I TA L

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Nosso investimento constante em tecnologia e desenvolvimento, proporciona o melhor do meio digital,
agilizando processos com segurança e reduzindo os custos com atividades que podem ser automatizadas.
Com anos de experiência no mercado, nossos profissionais são qualificados para identificar oportunidades,
descentralizar tarefas, captar informações, analisar dados, diminuir erros e entregar uma experiência segura
para todos.
Somos especialistas globais em soluções digitais, e unimos conhecimento em estratégia de negócio a produtos
inovadores. Internet das Coisas, Biometria, Análise de Dados, Inteligência Artificial, Robótica, Drones e
Blockchain são algumas das tecnologias que irão integrar, acelerar e modernizar a sua empresa.

Criando o futuro presente.

Durante os nossos mais de trinta anos de atuação,
acumulamos as skills necessárias para transformar ideias em
soluções inovadoras, e agregamos ao portfólio diversas
iniciativas vindas do nosso corpo interno e de parceiros.
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