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COMUNICADO EXTERNO

Participantes do Listado B3

Ref.:

Drop Copy Service – Início da Certificação

Informamos que, a partir de 20/09/2021, serão disponibilizados, para testes no
ambiente de certificação, os novos gateways para atender ao projeto Drop Copy
Service.
Em função da implementação da nova arquitetura, em que não há virada automática
para a instância de alta disponibilidade em caso de falha na instância principal, a
certificação desse cenário será obrigatória e deverá ser agendada previamente com
a Superintendência de Suporte à Negociação pelo telefone (11) 2565-5023 ou pelo
e-mail tradingsupport@b3.com.br.
O roteiro de certificação com os passos para execução do cenário de falha na
instância principal está disponível em www.b3.com.br, Soluções, Plataformas, PUMA
Trading System, Desenvolvedores e vendors, Como se certificar, Roteiros de
certificação.
Destacamos que o Sinacor estará aderente ao projeto na sua versão 22.1.
Informações sobre a realização dos testes de certificação e esclarecimentos de
dúvidas sobre essa atualização poderão ser obtidos pelo telefone (11) 2565-5056
ou pelo e-mail sinacor.certificacao@b3.com.br.
Por fim, ressaltamos que a recertificação dos demais cenários de recebimento de
mensagens em soluções drop copy já certificadas não será necessária.

Este Comunicado Externo produz efeitos a partir da data de sua publicação,
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As especificações técnicas do Drop Copy Service podem ser consultadas em
www.b3.com.br, Soluções, Plataformas, PUMA Trading System, Desenvolvedores e
vendors, EntryPoint – Entrada de ofertas, Drop Copy.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Superintendência de Suporte
à Negociação, pelos telefones (11) 2565-5021/5023 ou pelos e-mail
suporteanegociacao@b3.com.br e tradingcertification@b3.com.br.

Mario Palhares
Vice-Presidente de Operações – Negociação Eletrônica e CCP
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