iAMS – iHedge Advice Management System
iAMS er kort sagt en komponent som
understøtter den del af et handelsflow der
involverer bekræftelser af handler.
iAMS tager over fra det tidspunkt hvor en
handel er slået, og sørger herefter for at
omdanne handelsdata til en bekræftelse i det
format modparten ønsker.
Bekræftelsen kan dannes som enten PDF
bekræftelse eller SWIFT bekræftelse, og kan
sendes elektronisk eller som f.eks. almindelig
post eller FAX til de modparter som endnu ikke
har et fuld automatiseret setup.
iAMS giver kunden et centraliseret overblik
over alle betalingsbekræftelser og leverer et
ensartet output til alle modtagere, uanset
hvilket system, handlen er slået i.
I undgår derved forvirring hos jeres modparter
da alle vil modtage samme format uanset
handelstype.
iAMS er oprindelig udviklet med henblik på at
håndtere handelsbekræftelser, men kan også
bruges i andre sammenhæng
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iAMS er oprindeligt udsprunget fra et behov
hos en af nordens størster banker, og er en
del af det at indføre STP i enhver
handelsproces.
iAMS er også oplagt til håndtering af mere
komplicerede bekræftelser som på f.eks. OTChandler dvs. Handel med ikke-børsnoterede
produkter.
Når der ikke handles på en børs - handler
begge parter via et handelssystem, og kan
derfor have to forskellige opfattelser af den
handel, der er indgået.
Derfor skal kontrakterne være så
standardiserede, i Derivat benyttes ISDA, at
man udfra et stykke papir, dvs. en mængde
stamdata, kan sikre sig at man er enige om
handlen.

Hvem er iHedge
iHedge har 12 års erfaring med rådgivende
arkitektur og løsningsorienterede software løsninger
i den finansielle sektor, og er i dag de facto
rådgivende arkitekter og leverandør for en af
nordens største banker.
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iAMS er også i stand til at kommunikere med
en række af de store Clearing og Matchning
centraler som f.eks. DTCC. iAMS er derfor
også oplagt at bruge i denne sammenhæng
for at automatisere og effektivisere back- og
middleoffice proceser.

Ensartet output.
Centralt overblik.
Ingen tabte beskeder.
Håndtering af høj volumen.
God sporbarhed.
Stor stabilitet.
Fuld skalérbarhed.
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