
Departamento de Sistemas de Pagamentos 

Evolução dos Serviços TARGET

Testes de certificação
(e outros testes…) 

11 e 12 de novembro de 2021
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Foco da sessão de hoje: 

Evolução dos serviços TARGET

Janeiro – Setembro 2022

12 Outubro - 12 
Novembro 2021 

Testes de conetividade

- Em A2A (Application-to-

Application) : envio e receção 

de uma mensagem;

- Em U2A (User-to-application):  

acesso ao ecrã do ESMIG.

Preenchimento e envio ao 

Banco  de Portugal dos 

formulários (registration 

forms) para configuração dos 

dados de referência 

Setembro - Novembro

2021 Dezembro 2021 -

Janeiro 2022

Configuração dos dados de 

referênciapelo Banco de 

Portugal;

Validação dos dados inseridos 

pelo Banco de Portugal;

Configuração dos dados de 

referência pelos participantes.

User testing: 

- Testes de certificação obrigatórios;

- Testes de comunidade;

- Testes da migração.

- Testes livres.
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User testing

Evolução dos serviços TARGET

• Têm como objetivo comprovar 

que o participante consegue 

interagir com a plataforma de 

forma apropriada e utilizar 

algumas funcionalidades 

essenciais. 

• Podem ser efetuados de forma 

independente dos restantes 

participantes.

• Incluem testes em U2A (aplicáveis 

a todos os participantes) e A2A 

(aplicáveis apenas aos 

participantes que utilizam A2A).

• Testes que o participante decida 

efetuar e que não são 

considerados testes de 

certificação obrigatórios. 

• É recomendável  realização de  

testes livres para que os 

participantes se familiarizem com 

a plataforma e consigam perceber 

as diferentes funcionalidades. 

• Testes focados nos aspetos 

organizacionais  e operacionais.

• Têm como objetivo a simulação de 

dias de negócio tal como 

aconteceriam em produção. 

• Incluem os testes procedimentos 

de em caso de falha da 

plataforma, de um participante ou 

de um sistema periférico 

(informação  adicional a fornecer

posteriormente).

• Têm como objetivo testar o  fim

de semana de migração

(informação adicional a fornecer

posteriormente).

• Irão existir Migration Weekend 

Rehearsal (testes efetuados

durante a semana) e User Testing 

Migration Weekend Dress 

Rehearsal (testes efetuados ao

fim-de-semana).

Testes de certificação 
obrigatórios

Testes livres
Testes de Comunidade 

(business testing)
Testes de migração
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User testing

Evolução dos serviços TARGET

Atividade
2022

Janeiro Fevereiro Março Abril. Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Conclusão das configurações no CRDM

Testes de certificação obrigatórios

Testes de Comunidade (business day testing)

 Teste procedimentos de contingência

Testes de migração

Testes livres

Até 
31/01/2022*

Até 25/03/2022*

*Preferencialmente.

15 julho 2022
Migration Weekend Dress 

Rehearsal.
Ligação do ambiente de testes dos 

novos serviços TARGET (User Testing -
UTEST) ao ambiente de testes (UTEST) 
do TARGET2-Securities (T2S) e TARGET 

Instant Payment Settlement (TIPS)

28 março 2022 
Migration Weekend 

Rehearsal. 23 setembro 2022 
Migration Weekend 

Dress Rehearsal.

15 Outubro 2022
Migration Weekend 

Rehearsal (opcional).
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O Banco de Portugal criou um manual - o TARGET-PT User Testing Guide - e uma lista de testes que abrange a maior parte 

das funcionalidades da nova plataforma.  

 A lista inclui 40 testes de certificação obrigatórios e 158 cuja realização é recomendável, mas não é obrigatória.

[Instituições apenas têm de reportar os casos de teste obrigatórios. Restantes casos de teste não têm de ser reportados.]

 Os casos de teste abrangem: 

CRDM – Common
Reference Data 
Management

RTGS – Real Time Gross 
Settlement

CLM – Central Liquidity
Management

ECONS – Enhanced
Contingency Solution

BDM - Business Day
Management

DW - Data Warehouse
Interação com o 

TARGET2-Securities
Interação com o TIPS
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Que testes devo realizar? 

Os testes a realizar dependem:

1) Da forma de ligação aos novos serviços TARGET: U2A ou A2A,

2) Das funcionalidades que a instituição pretende utilizar em produção.

CRDM – Common
Reference Data 
Management

RTGS – Real Time 
Gross Settlement

CLM – Central 
Liquidity

Management

ECONS - Enhanced
Contingency

Solution

BDM - Business Day
Management

DW - Data 
Warehouse

Interação com o 
TARGET2-Securities

Interação com o 
TIPS
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Overview da descrição dos casos de teste 

Os casos de testes descritos no TARGET-PT User Testing Guide apresentam a seguinte estrutura:

ID Número de caso de teste

Name Identificação do caso de teste

Applicable to A quem se destina

Pre-conditions
Roles necessários
Configurações necessárias para que seja possível executar o caso de teste

Test Evidence (*)
Apenas para os casos de testes obrigatórios
Qual a evidência a reportar

Description Descrição dos vários passos do caso de teste.
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Casos de teste | CRDM – Common Reference Data Management

Testes em modo U2A - User-to-Application

Acesso ao CRDM

Configuração de acessos de 
utilizadores

Configuração de mensagens



2. Testes a realizar

202111 •Evolução dos serviços TARGET

Casos de teste | CRDM – Common Reference Data Management

Testes em modo U2A - User-to-Application

Criação/Configuração de relatórios

Criação/Configuração de Limites 
Bilaterais

Configuração de notificações

Criação de regras para execução de 
transferências de liquidez 
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Casos de teste | CRDM – Common Reference Data Management

Criação/Configuração de 
Limites Multilaterais

Criação de regras para execução 
de transferências de liquidez

Consultar/download da 
RTGS directory

Receção/integração da 
RTGS directory

Testes em modo U2A - User-to-Application

Testes em modo A2A - Application-to-Application
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Casos de teste | CRDM – Common Reference Data Management

Todas as configurações efetuadas no CRDM que provoquem alterações no RTGS e CLM, apesar de ficarem imediatamente

disponíveis no CRDM, têm de ser propagadas para o RTGS e CLM.

O processo de propagação dos dados estáticos do CRDM ocorre da seguinte forma:

 Pelas 14h30 CET, ocorre o cut-off para a captura de dados estáticos (período no qual os dados estáticos são extraídos

da base de dados do CRDM);

 Após a extração e propagação de dados, o RTGS e o CLM validam a informação proveniente do CRDM e arquivam-na

em tabelas intermédias;

 Após a conclusão dos processos de fim de dia, os dados são ativados para o próximo dia de negócio.

Caso existam alterações aos horários, estas serão comunicadas antecipadamente.

Propagação de dados estáticos – CRDM
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Casos de teste | CRDM – Common Reference Data Management

Dia “D”, antes das 14h30 CET …

• Como o período de extração de dados do CRDM ainda não foi iniciado, o utilizador pode inserir o dia de negócio

seguinte (D+1) como data de ativação.

Dia “D”, após as 14h30 CET…

• Caso o utilizador insira a data de “D+1”, as alterações não serão processadas, uma vez que o período para a extração

dos dados estáticos já foi desencadeado. A informação inserida não produzirá qualquer efeito no RTGS/CLM, sendo

necessário que o utilizador volte a realizar as configurações no CRDM.

• Caso o utilizador insira a data de “D+2” (ou superior), as alterações serão propagadas no dia de negócio seguinte (D+1)

e, após a mudança de dia, as alterações tornam-seefetivas.

Por exemplo… 
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Casos de teste | CLM – Central Liquidity Management

Testes em modo U2A - User-to-Application

Acesso ao CLM

Transferências de Liquidez

Gestão de linha de crédito
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Casos de teste | CLM – Central Liquidity Management

Testes em modo U2A - User-to-Application

Processamento de  
Depósitos Overnight

Processamento de 
Facilidades de Liquidez
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Casos de teste | CLM – Central Liquidity Management

Testes em modo A2A – Application-to-Application

Consulta de liquidez

Operações com o Banco 
Central

Transferências de Liquidez

Gestão de linha de crédito
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Casos de teste | RTGS – Real-Time Gross Settlement

Testes em modo U2A - User-to-Application

Acesso ao RTGS

Transferências de Liquidez

Processamento de pagamentos 
de clientes

Processamento de pagamentos 
interbancários

Processamento de pedidos de 
devolução
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Casos de teste | RTGS – Real-Time Gross Settlement

Testes em modo U2A - User-to-Application

Verificar as transferências de 
liquidez automáticas 

Alterar prioridade de 
pagamentos

Modificar timestamp de ordens 
de pagamento 

Revogar pagamento

Reordenar pagamentos em fila 
de espera
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Casos de teste | RTGS – Real-Time Gross Settlement

Testes em modo U2A - User-to-Application

Gestão de limites

Criação de reservas para 
pagamentos 

Sistemas Periféricos
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Casos de teste | RTGS – Real-Time Gross Settlement

Testes em modo A2A - Application-to-Application

Processamento de pagamentos 
de clientes

Processamento de pagamentos 
interbancários

Processamento de pagamentos 
débitos diretos

Receção de camt.029

Processamento de pedidos de 
devolução
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Casos de teste | RTGS – Real-Time Gross Settlement

Testes em modo A2A - Application-to-Application

Envio de ficheiros de 
Sistemas Periféricos

Transferências de Liquidez

Revogar pagamento

Receção de extrato de conta
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Casos de teste | ECONS II | BDM | DW

ECONS – Enhanced
Contingency Solution

BDM - Business Day
Management

DW - Data Warehouse

U2A

Inserção e consulta de pagamentos 

Transferência de liquidez para o CLM

Consulta e download de extrato 

U2A

Consulta de eventos do dia de negócio

U2A/A2A

Consulta e receção de relatórios 
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3. Reporte de testes e bugs

Reporte de Testes

TARGET-PT User Testing

Mediante a execução dos casos de teste, os utilizadores devem:

 Atualizar a coluna Status (OK, NOK, Not Started, Notapplicable);

 Preencher a coluna Execution Date com a data da realização do teste;

 Guardar as evidências na sheet específica.
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Reporte de Testes

 Instituições apenas têm de reportar os casos de teste obrigatórios.

 Restantes casos de teste não têm de ser reportados.

 Testes deverão ser reportados ao Banco de Portugal através do template enviado, numa base mensal, para 
o e-mail target@bportugal.pt.

 Uma vez concluídos os casos de teste obrigatórios, a instituição será certificada e não serão necessários 
reportes adicionais.

 Se forem reportados casos de teste não obrigatórios, será sempre dado feedback.

Reporte de bugs

Caso sejam detetados bugs ou surjam dúvidas sobre determinada funcionalidade, deverá ser remetido um e-mail para 

o  target@bportugal.pt, com a seguinte informação, sempre que possível:

 Printscreendo erro ou da situação que gera dúvidas (ou qualquer elemento adicional que julguem 

conveniente).

 Descrição detalhada do bug/dúvida (passos executados até ao erro).

mailto:target@bportugal.pt
mailto:target@bportugal.pt
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Calendário

O ambiente de testes (UTEST – User Testing)  está disponível todos os dias exceto:

 sábados e domingos

 feriados TARGET: 1 de janeiro, sexta-feira santa e segunda-feira de Páscoa, 1 de maio, 25 e 26 de dezembro

 24 e 31 de dezembro.

Dias de indisponibilidade adicionais serão comunicados antecipadamente

Evolução dos serviços TARGET

Os ambientes de testes do T2S e TIPS apenas irão estar ligados ao ambiente de testes do TARGET a partir de 15 de julho 2022.

Ambiente
indisponível

Sábado Domingo

1 de 
janeiro

Sexta-feira
Santa

Segunda
de Páscoa

1 
de maio

25 de 
dezembro

26 de 
dezembroAmbiente

disponível

31 de 
dezembro

24 de 
dezembro

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Legenda: 
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Horário (em CET)

Evolução dos serviços TARGET

Fases do dia de negócio
Horário de segunda  a quinta 
(Standard Day / Synchronised

Standard Day)
Horário  à sexta-feira (Release Day)) 

[RTGS] Start of Real-Time Settlement (RTS) II /Settlement window for interbank and customer 
payments

06h30 06h30

[T2S] Delivery-versus-Payment cut-off 14h30 13h00

[T2S] Autocollateralisation reimbursement 15h00 13h30

[T2S] Bilaterally Agreed Treasury Management (BATM) and Central Bank Operations  (CBO) cut-off 15h10 13h40

[RTGS] Cut-off for customer payments 
[T2S] Inbound liquidity transfers cut-off / Optional Cash sweep

15h15 13h45

[CLM] Cut-off for CLM RTS
[RTGS] Interbank cut-off (Cut-off for RTS II) 
[T2S] Free-of-Payment cut-off

15h30 14h00

CLM | Cut-off for standing facilities 15h45 14h15

Business Date Change

[RTGS | CLM | T2S] Start of Day 16h15 14h45

[CLM] Start  of RTS 16h30 15h00

[CLM]  Execution of standing orders 
[RTGS] Start of RTGS RTS I and execution of Standing Orders 17h00 15h30 

[T2S] Start of Night-time Settlement 17h15 15h45

[RTGS | CLM | T2S] End of testing or maintenance window (when scheduled) 19h00 17h30

Alterações de horário serão comunicadas antecipadamente.
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Irão existir períodos (a serem comunicados posteriormente) em que o ambiente de testes  irá operar de acordo com o horário deprodução 

(live timing): 

Alterações de horário serão comunicadas antecipadamente.

Fases do dia de negócio
Horário de segunda  a 

sexta (live timing) 

[RTGS] Start of Real-Time Settlement (RTS) II /Settlement window for interbank 
and customer payments

02h30

[T2S] Delivery-versus-Payment cut-off 16h00

[T2S] Autocollateralisation reimbursement 16h30

[T2S] Bilaterally Agreed Treasury Management (BATM) and Central Bank 
Operations  (CBO) cut-off

16h15

[RTGS] Cut-off for customer payments 
[T2S] Inbound liquidity transfers cut-off / Optional Cash sweep

17h00

[CLM] Cut-off for CLM RTS
[RTGS] Interbank cut-off (Cut-off for RTS II) 

[T2S] Free-of-Payment cut-off
18h00

CLM | Cut-off for standing facilities 18h15

[RTGS | CLM | T2S] Start of Day 18h45

[CLM] Start  of RTS 19h00

[CLM]  Execution of standing orders 
[RTGS] Start of RTGS RTS I and execution of Standing Orders 19h30

[T2S] Start of Night-time Settlement 19h45

[RTGS | CLM | T2S] End of testing or maintenance window (when scheduled) 20h00
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Atividade 2018
2019 2020 2021 2022

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.

Constituição da equipa de projeto

Análise de impactos

Definição  de requisitos de negócio e 
especificações funcionais

Contratação do network service 
provider

Adaptações legais e operacionais

Desenvolvimento de software

Teste das aplicações internas

Testes de conectividade (ambiente de 
testes)

User testing

Testes de conectividade (ambiente de 
produção)

Atividades de migração

Implementação em produção

Planeamento
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Milestones a cumprir

31/12

30/09 – 31/03

Até 30/09/2022

31/03 - 30 /09

Até 30/06/2021

01/09 - 30/11

21 novembro 2022

31/03 – 30/06

01/03 – 31/08

01/12 – 30/09 

22/08 -
31/10

01/05 -
31/07

novembro 2021
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Reporte dos milestones ao Banco de Portugal em 2022

7 janeiro 2022

- Testes de conetividade em ambiente de testes.
- Início das atividades de user testing.

8 abril 2022

- Atividades de user testing.

8 julho 2022

- Atividades de user testing.

- Testes de conetividade em ambiente de produção.

7 outubro 2022

- Atividades de user testing.

- Testes de conetividade em ambiente de produção.

- Atividades de pré-migração e definição dos dados de 
referência em ambiente de produção.

- Adaptações legais e  operacionais.
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20 e 23 de NOVEMBRO 2020
Sessão introdutória

Plano de formação a promover pelo Banco de Portugal

1

2 14 e 15 DEZEMBRO 2020
Processamento de cash transfer orders 

3
22 e 25 JANEIRO 2021
Processamento de operações de sistemas
periféricos

4

5

25 e 26 FEVEREIRO 2021
Transferências de liquidez

6

7

8

9

26 e 29 MARÇO 2021
Funcionalidades para gestão de liquidez

26 e 27 ABRIL 2021
Fluxos de mensagens 

27 e 28 MAIO 2021
Formas de obtenção de informação

28 e 29 SETEMBRO 2021
Ecrãs CLM e RTGS

11 e 12 NOVEMBRO  2021
Testes  de certificação

2022
Procedimentos operacionais e alterações legais

28 e 29 JUNHO 2021
Funcionalidades específicas do Central 
Liquidity Management (CLM) e ECONS II

11 e 12 OUTUBRO 2021
Configuração de dados de referência

10

11

12

+ Workshop sobre a funcionalidade de co-management

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/202011_-_evolucao_servicos_target_-_sessao_introdutoria.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/202012_-_evolucao_servicos_target_-_processamento_de_cash_transfers.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/202101_-_evolucao_servicos_target_-_sistemas_perifericos.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/evolucao_dos_servicos_target_-_transferencias_de_liquidez.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/dpgip-_sessao_de_formacao_-_marco_2021_versaoexterna.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/mensagens_-_sessao_de_formacao_-_abril_2021.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/evolucao_dos_servicos_target_-_formas_de_obtencao_de_informacao.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/evolucao_dos_servicos_target_-_graphical_user_interface_-_clm_e_rtgs_0.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/evolucao_dos_servicos_target_-_funcionalidades_especificas_do_central_liquidity_management_clm_e_do_econs_ii.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/evolucao_servicos_target_-_configuracao_de_dados_de_referencia.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/evolucao_dos_servicos_target_-_funcionalidade_de_co-management.pdf


Documentação relevante 
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 Key milestones for participants

 T2-T2S Consolidation project update

 High level summary of business changes

 Business Description Document v 2.1 

 TARGET Services pricing guide  v 1.0

 TARGET registration and onboarding guide

 Migration, Testing and Readiness Strategy v 2.0

 Frequently asked questions on migration, testing and readiness

 Ancillary systems procedures for T2 (last update: 22 June 2020)

 T2 Glossary v2.3

 Terms of reference for user testing

 Mandatory Test Cases for T2 Participants

 Conetividade:

 T2 Connectivity Guide v1.0

 ESMIG U2A Qualified Configurations v1.3

 ESMIG terms of reference

 Maximum prices for connectivity to T2, T2S, TIPS and ECMS

 Frequently asked questions about ESMIG Connectivity Services Agreements

 User requirements documents v 2.2:

 User Requirements Documents for Central Liquidity Management (CLM)

 User Requirements Documents for RTGS

 User Requirements Documents for Common Components

 Informação relativa às mensagens e ao portal de testes da SWIFT:

 T2 MyStandards and Readiness Portal User Guide

 Information on how to access T2 MyStandards

 MyStandards Readiness Portals for external message testing

 MyStandards links for CLM and RTGS UDFS v2.2 messages

 MyStandards links for CoCo UDFS v2.2 messages

 Knowledge-based repository

 Explainer on distinguished name and authentication

 Explainer on automated and rule-based liquidity transfers

 Explainer on Links in T2, T2S and TIPS

 Examples Multi Addressee

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/20201204_T2_T2S_Consolidation_Key_milestones_for_participants.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/events/shared/pdf/20200924/2020-09-24_focus_session_t2_t2s_consolidation_project_update.pdf
http://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/shared/docs/eef7c-2017-05-17-t2-t2s-consolidation-high-level-business-changes-v0.6.pdf?d8025bb0b73ff3f4325338daf04433aa
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/T2-T2S_Consolidation_-_Business_Description_Document_-_v2.1.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/ecb.targetservicespricingguide_v1.0.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-06-09-TARGET_SERVICES_REGISTRATION_AND_ONBOARDING_GUIDE.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/T2_Migration_Testing_and_Readiness_Strategy_2.0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/t2-t2s_consolidation_faq_on_migration_testing_and_readiness.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/shared/xlsx/ancillary_systems_procedures_for_t2.xlsx
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-05-20-t2_glossary_v2-3.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/t2_t2s_consolidation_user_testing_terms_of_reference.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/T2_Mandatory_Test_Cases_UT_v1.0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/t2_connectivity_guide_v1.0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/tips/profuse/shared/pdf/ESMIG_U2A_Qualified_Configurations_v1_3_clean.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-03-29-ESMIG_Terms_of_Reference.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews190708.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/faq5_esmig_connectivity_services_agreements.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_urd-t2-clm_component-v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_urd-t2-rtgs_component-v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_urd-common_components_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/mystandards_readiness_portal_user_manual.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/Information_on_how_to_access_T2_MyStandards.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/Readiness_Portal_for_message_testing.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_mystandards_links_rtgs_and_clm_udfs_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_mystandards_links_common_components_udfs_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/explainer_on_distinguished_name_and_authentication.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/Explainer_on_automated_rule_based_liquidity_transfers.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/Explainer-on-links_in_t2-t2s-tips.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/Examples_Multi_Addressee.xlsx
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 UDFS - User Detailed Functional Specifications v 2.2.

 Cover Note - User Detailed Functional Specifications v 2.2

 User Detailed Functional Specifications v 2.2 - Central Liquidity Management (CLM)

 User Detailed Functional Specifications v 2.2 - Real-time gross settlement (RTGS)

 User Detailed Functional Specifications v 2.2 - Business Day Management (BDM) 

 User Detailed Functional Specifications v 2.2 – Billing Common Component (BILL)

 User Detailed Functional Specifications v 2.2 – Common Reference Data Management (CRDM)

 User Detailed Functional Specifications v 2.2 – Data Warehouse (DWH)

 User Detailed Functional Specifications v 2.2 – Enhanced Contingency Solution (ECONS II)

 User Detailed Functional Specifications v 2.2 – Eurosystem Single Market Infrastructure 
Gateway (ESMIG)

 T2 User Detailed Functional Specifications v2.2 – Business Validation Rules

 MyStandards links for CLM and RTGS UDFS v2.2 messages

 MyStandards links for CoCo UDFS v2.2 messages

 User Handbooks

 User Handbook v1.5 – Central Liquidity Management (CLM)

 User Handbook v1.5 – Real-Time Gross Settlement (RTGS)

 User Handbook v2.0 - Billing (BILL)

 User Handbook (UHB) v2.0 – Enhanced Contingency Solution (ECONSII)

 User Handbook (UHB) v2.0 – Common Reference Data Management (CRDM)

 User Handbook (UHB) v2.0 – Business Day Management (BDM)

 User Handbook (UHB) v 2.0 – Data Warehouse

 Change requests a incluir na próxima versão dos  UDFS:

 CSLD-0044-URD Backup payments

 CSLD-0049-URD TIPS AS Technical Accounts T2 impacts

 CSLD-0053-UHB Cash Transfer Category

 CSLD-0054-SYS Quick Input Fields

 CSLD-0061-UDFS Delta Set Retrieval

 CSLD-0069-UDFS pacs.004 Original Group Information

 CSLD-0070-UHB Multiplex

 CSLD-0071-SYS Migration of Balances Tool

 CSLD-0072-UHB-Multiplex

 CSLD-0074-UDFS Data propagation and data loading adaptations

 CSLD-0075-UDFS Data propagation and data loading adaptations Part C

 CSLD-0076-UDFS Multiplex

 CSLD-0077-UHB Multiplex

 CSLD-0078-UHB Multiplex

Questões poderão ser remetidas para

target2@bportugal.pt (21 31 30 240)

Documentação adicional disponível através do seguinte link.

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_cover_note-publication_t2_urd-udfs-v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_t2_udfs_clm_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_t2_udfs_rtgs_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_t2_udfs_bdm_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_t2_udfs_bill_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_t2_udfs_crdm_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_t2_udfs_dwh_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_t2_udfs_econs2_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_t2_udfs_esmig_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_udfs-business_validation_rules-v2-2.zip
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_mystandards_links_rtgs_and_clm_udfs_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_mystandards_links_common_components_udfs_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-06-22_clm_uhb_v1-5.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-06-22_rtgs_uhb_v1-5.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-08-05_t2_uhb_billing_bill_v2-0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-05-19_uhb_econs2_v2-0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-05-19_crdm_uhb_v2-0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-05-19_bdm_uhb_v2-0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-05-21_t2_dwh_uhb_v2-0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/CSLD-0044-URD_Backup_payments.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/CSLD-0049-URD_TIPS_AS_Technical_Accounts_T2_impacts.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/CSLD-0053-UHB_Cash_Transfer_Category.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/CSLD-0054-SYS_Quick_Input_Fields.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/CSLD-0061-UDFS.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/CSLD-0069-UDFS_pacs_004_Original_Group_Information.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/csld-0070-uhb_multiplex.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/CSLD-0071-SYST2ServiceMigrationofBalancesTool.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-06-22_csld_cr0072_uhb_multiplex.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/csld-0074-udfs.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/CSLD-0075-UDFS.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/CSLD-0076-UDFS_Multiplex.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/csld-0077-uhb_multiplex.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/CSLD-0078-UHB_Multiplex_ECONS-II_UHB_v2.0.pdf
mailto:target2@bportugal.pt
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
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