Zmiany w systemach
informatycznych KDPW i KDPW_CCP
w 2017 r.
Spotkanie z Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP

19.10.2016 r.

Plan spotkania

 Okna wdrożeniowe w grupie kapitałowej KDPW w 2017 r.
 Wiosenne okno wdrożeniowe
 Zakres
 Harmonogramy

 Jesienne okno wdrożeniowe
 Zakres
 Harmonogramy

 Pozostałe projekty planowane do wdrożenia w 2017 roku
 Informacja o wdrożeniach planowanych na 2018 r.
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Okna wdrożeniowe 2017 r.

Wiosenne
22-23 kwietnia
Jesienne
18-19 listopada
3

Zakres zmian dla wiosennego okna wdrożeniowego 2017 r.

 Dostosowanie do wymogów CSDR – I etap
 Standaryzacja obsługi zdarzeń korporacyjnych w oparciu
o normę ISO20022
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Zakres zmian dla wiosennego okna wdrożeniowego 2017 r. (1/2)

 Dostosowanie do wymogów CSDR – I etap
 dostosowania w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back
uzgodnione w ramach prac grupy NMPG S&R
 wyrażanie wolumenu instrumentów dłużnych w postaci wartości nominalnej
 zmiana długości pól w komunikatach XML systemu kdpw_stream
 wprowadzenie do instrukcji rozrachunkowej nowego pola „Place of clearing”
 zmiany w zestawianiu instrukcji
 recycling instrukcji rozrachunku
 odstąpienie od prowadzenia bazy NKK (numer klasyfikacyjny klienta) po stronie
KDPW
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Harmonogram wiosennego okna wdrożeniowego – CSDR
Spotkanie

Spotkanie

18.05

19.10

Materiały inf.

Materiały inf.

09.05

29.06

Rozpoczęcie
testów z
uczestnikami
I 2017

Wdrożenie
22-23.04

Przekazanie
scenariuszy testów
I 2017

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

2016

XII

I

II

III

IV

2017
Uzgodnienia/ specyfikacja
wymagań
Dostosowanie systemów
informatycznych i testy
wewnętrzne
Testy z dostawcami IT

Testy z
uczestnikami
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Zakres zmian dla wiosennego okna wdrożeniowego 2017 r. (2/2)
 Standaryzacja obsługi zdarzeń korporacyjnych w oparciu o normę ISO20022
 wypłata dywidendy pieniężnej - kod zdarzenia: DVCA
 wypłata dochodów FIZ bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – kod zdarzenia: CAPG
 obsługa procesu certyfikacji podatkowej w ramach procedury Relief at Source - kod zdarzenia:
WTRC
 obsługa identyfikacji podatkowej uprawnionych z papierów wartościowych, realizowana
z wykorzystaniem komunikatów własnych KDPW (DSCL - Disclosure Instruction)
 wypłata odsetek od dłużnych papierów wartościowych - kod zdarzenia: INTR
 całościowy wykup dłużnych papierów wartościowych w terminie zapadalności - kod zdarzenia:

REDM
 całościowy, przedterminowy wykup dłużnych papierów wartościowych na żądanie emitenta - kod
zdarzenia: MCAL
 obsługa procesu certyfikacji podatkowej w ramach procedury Quick Refund - kod zdarzenia: WTRC
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Harmonogram wiosennego okna wdrożeniowego – CA
19.10

16.06

Materiały inf.

Materiały inf.

16.12

21.03

Testy pozostałych
zdarzeń

Spotkanie

Spotkanie

Informacja o
quick refund

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

22-23.04

Przekazanie
scenariuszy
testów

XI 2016
XII

Wdrożenie

XII 2016

14.10

Przekazanie
scenariuszy
testów

2015

I 2017

Testy
DVCA i CAPG

XI

I 2017
XII

I

2016

II

III

IV

2017
VI 2016

Przykłady dot.
DVCA, WTRC

IX 2016

XI 2016

Przykłady dot.
Przykłady dot.
pozostałych zdarzeń
CAPG

Uzgodnienia/ specyfikacja wymagań
Dostosowanie systemów informatycznych i testy wewnętrzne
Testy z
dostawcami IT

Testy z uczestnikami
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Organizacja środowisk testowych dla wiosennego okna wdrożeniowego
Rozpoczęcie testów

Uwagi
- środowisko TST_B

CSDR
Testy z dostawcami

12.12.2016

Testy z uczestnikami

30.01.2017

- nowe wersje komunikatów rozliczeniowych i
rozrachunkowych
- do czasu rozpoczęcia testów z uczestnikami komunikaty
będą obsługiwane tylko w relacji z dostawcami
- od 2 do 5.01.2017 r. ograniczone wsparcie dla testów

- środowisko TST_B
- od 2 do 5.01.2017 r. ograniczone wsparcie dla testów

CA
Testy z dostawcami

DVCA i CAPG – 05.12.2016
pozostałe zdarzenia – 30.01.2017

Testy z uczestnikami

DVCA i CAPG – 12.12.2016
pozostałe zdarzenia – 30.01.2017

- scenariusze testowe dla DVCA i CAPG nie wymagają
operacji rozrachunkowych
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Zakres zmian dla jesiennego okna wdrożeniowego 2017 r.

 Wprowadzenie obsługi komunikatów ISO20022 w obszarze
rozrachunku – I etap
 Podstawowe komunikaty rozrachunkowe

 Zmiana w obsłudze zleceń wytransferowania papierów
wartościowych (transfery FoP) w ramach zagranicznych CSD

10

Harmonogram jesiennego okna wdrożeniowego
Rozpoczęcie
testów z
uczestnikami

Spotkanie
19.10

Materiały
informacyjne

Wdrożenie

III kw. 2017

18-19.11

I kw. 2017

X

2016

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017
Uzgodnienia/ specyfikacja
wymagań
Dostosowanie systemów
informatycznych i testy
wewnętrzne
Testy z
dostawcami IT

Testy z
uczestnikami
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Pozostałe projekty planowane na 2017 r. (1/2)

 Wymiana certyfikatów Urzędu Certyfikacji dla SWI
Harmonogram wymiany certyfikatów
Wygaśnięcie
dotychczasowych
certyfikatów Urzędów
PRD / TST

Wydanie nowych certyfikatów
Urzędów PRD / TST
oraz certyfikatów zakładkowych

14.03.2018 r.

14.03.2017 r.

Pismo informacyjne
01.2017 r.

I

II

2017

Dotychczasowe
certyfikaty

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

2018

Dotychczasowe i nowe certyfikaty Urzędów PRD / TST

Tylko nowe
certyfikaty
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Pozostałe projekty planowane na 2017 r. (2/2)
 Rozwój systemu Repozytorium Transakcji oraz usług Agencji Numerującej
KDPW
 Dostosowanie repozytorium transakcji do nowych standardów technicznych do
rozporządzenia EMIR
 Materiały informacyjne do Q2 2017 r.
 Planowane wejście w życie 2.01.2018 r.

 Dostosowanie usługi nadawania kodów LEI do nowych wymogów GLEIF
 Prace Q1 2017 r.
 Planowane wejście w życie Q1/Q2 2017 r.

 Dostosowanie do zmian normy ISO10962 (kod CFI)
 Materiały informacyjne do końca 2016 r.
 Planowane wejście w życie 1.04.2017 r.

 Uruchomienie usługi zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego tzw. ARM
 Materiały informacyjne do końca 2016 r.
 Planowane wejście w życie 2.01.2018 r.
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Plany wdrożeń na 2018 r.

 Dostosowanie do wymogów CSDR – II etap

 Dyscyplina rozrachunku, w tym m.in. operacje buy-in i opłaty za nieterminowy
rozrachunek
 Typy operacji ISO

 Standaryzacja obsługi pozostałych zdarzeń korporacyjnych,
w których występuje wypłata świadczeń, w oparciu o normę
ISO 20022

 Częściowa spłata wartości nominalnej
 Przedterminowy, dobrowolny wykup papierów wartościowych
 Przedterminowy, częściowy i obligatoryjny wykup papierów wartościowych na żądanie
emitenta
 Wypłata dywidendy z opcją wyboru pożytków

 Uruchomienie obsługi raportowania transakcji finansowanych
z użyciem papierów wartościowych (SFTR)
 Materiały informacyjne Q2 2017 r.
 Planowane wejście w życie 2018 r.
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Dodatkowe informacje:

kdpw.pl kdpwccp.pl
Pytania techniczne:

di_serwis@kdpw.pl

