SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

Integração com Sistemas Legados

Este anexo apresenta a identificação dos sistemas do Banco do Nordeste (doravante chamada BANCO) e Entidades Externas com os quais a solução
de gestão de segurança e saúde do trabalho (doravante chamada SOLUÇÃO) bem como a direção da integração.
1. O CONTRATADO será responsável pelo desenvolvimento das rotinas de integração, tanto online quanto batch, com os sistemas legados do
BANCO, necessárias ao funcionamento adequado da SOLUÇÃO e dos negócios do BANCO e conforme especificações contidas neste Anexo.
2. O CONTRATADO deverá ter como premissa básica minimizar as necessidades de desenvolvimento adicional nos sistemas legados do BANCO e
maximizar o reuso de interfaces na implementação e sustentação da SOLUÇÃO.
3. Por integração da SOLUÇÃO com os sistemas legados do BANCO entende-se a análise de soluções, desenvolvimento de componentes, construção
de interfaces, preparação de rotinas e exportação e importação de dados.
4. Os serviços a serem realizados na SOLUÇÃO para viabilizar a integração com os sistemas do BANCO são de responsabilidade do CONTRATADO.
5. Serão de responsabilidade do BANCO as atividades de desenvolvimento e manutenção a serem realizadas nos sistemas legados do BANCO visando
integração com a SOLUÇÃO.
6. A metodologia e os padrões utilizados para essas integrações deverão ser documentados e seu conhecimento transferido para a equipe do
BANCO durante o projeto.
7. As necessidades de desenvolvimento e manutenção nos sistemas legados deverão ser comunicadas ao BANCO com a maior antecedência possível,
de modo que as providências para implementação dessas alterações não comprometam o cronograma de implementação da SOLUÇÃO.
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8. A preparação da SOLUÇÃO visando integração com os sistemas legados do BANCO deverá ser atendida por meio de acesso a diferentes interfaces
com os sistemas já existentes do BANCO.
9. A integração da SOLUÇÃO com os sistemas legados do BANCO dar-se-á por meio do fornecimento e do acesso a diferentes interfaces sistêmicas,
permitindo a troca de informações entre esses sistemas visando contínua atualização das bases de dados da SOLUÇÃO e operacionalização dos
processos de saúde ocupacional e segurança do trabalho do BANCO.
10. O CONTRATADO deverá elaborar o mapa de integrações da SOLUÇÃO com os sistemas legados, descrevendo as principais características, a
exemplo de: sistema legado, tipo de integração (batch ou on-line), módulo da solução afetada, sentido (Outbound ou Inbound), etc
A seguir, os principais dados que deverão constar nas tabelas da SOLUÇÃO
Sistema
S400 – Parâmetros
Corporativos
S849
–
Sistema
Integrado de Pessoal

S776 – Folha
Pagamento LG

Objetivo
Envia
Gerencia a base de informações
X
corporativas
Base de dados com informações dos
X
funcionários do Banco e movimentações

de Calcula a folha de pagamento do BNB e
Mensageria para o eSocial

Recebe

X

X

X

S252 – Sistema de Exibe informações de exames médicos aos
Saúde Ocupacional – funcionários e gestores, analíticas e
Intranet
sintéticas; Imprime guias médicas.

X
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Dados Passíveis de Integração
Lotações e hierarquia entre lotações
Envia: Funcionários, cargos, funções,
movimentação
de
pessoal,
e
processamento de ocorrências de
afastamentos
Pode enviar: Funcionários, cargos,
funções, movimentação de pessoal
Recebe: Afastamentos e eventos de SST
para o eSocial
Recebe: guias médicas, resultados de
exames.

Periodicidade
Diária
Diária

Diária

Eventual

