
Unul dintre primii pa[i în
aceast` direc]ie a fost
organizarea la Bucure[ti,

la sfâr[itul lunii mai, a primului
eveniment din seria FINkers
United, un eveniment unic din
dou` puncte de vedere: primul
datorat formatului interactiv,
generic denumit „uncon feren ce”,
menit s` faciliteze o discu]ie
deschis`, în care participan]ii
fac schimb de idei [i puncte de
vedere [i al doilea datorit`
tematicii conferin]ei – aplica]ii
open source pentru core
banking. Atât invita]ii români,
cât [i participan]ii str`ini au fost
interesa]i [i pl`cut surprin[i de
acest format [i de tema
abordat`. Pentru 90% din cei
prezen]i, acest format a fost
ceva cu totul [i cu totul inedit,
chiar [i cei reticen]i apreciindu-l
ca pe o experien]`
extraordinar`.
Organi zat cu sprijinul Institu tu -
lui Bancar Român, al Asocia]iei
Române a B`ncilor, al SWIFT
[i al unui num`r important de
speciali[ti din pia]a financiar-
bancar` româneasc` [i
interna]ional`, reprezentan]i ai
mediului academic [i de afaceri,
FINkers United [i-a propus s`
dezbat` provoc`rile pe care le
ridic` crearea unei astfel de
platforme open source, într-o

manier` care s` permit` tuturor
invita]ilor s`-[i aduc` propria
contribu]ie, lucru care a generat
discu]ii interesante în jurul
ideilor expuse de fiecare în
parte. În baza concluziilor
adunate, Allevo urmeaz` s`-[i
rafineze strategia asupra FinTP
[i s` actualizeze documentul în

care sunt detaliate scopul [i
viziunea proiectului, pentru a
adresa în mod direct întreb`rile,
temerile sau ideile invita]ilor.

MODELE DE URMAT

În prima parte a evenimentului
FINkers United, personalit`]ile

prezente au avut de formulat
r`spunsuri la o serie justificat`
de întreb`ri: Ce înseamn` open
source? Este o platform`
deschis` o alegere bun`? Cum
se situeaz` platformele open
source în sectorul financiar-
bancar? Sunt acestea o
alternativ` conving`toare [i
avantajoas`? {i-au împ`rt`[it
punctele de vedere Radu
Gra]ian Ghe]ea (pre[edinte CEC
Bank [i pre[edinte ARB),
Rodica Tuchil` (director ARB),
Kosta Peric (Head of Innovation
& Co-Founder al Innotribe
SWIFT [i colaborator al revistei
„Forbes”), Ruud van der Horst
(consultant independent),
Walter van Holst (consultant în
cadrul Mitopics), precum [i
Sorin Guiman (director general
Allevo).
S-a discutat despre aplica]ii
open source în general, despre
motivele pentru care unele
e[ueaz`, în timp ce altele au un
succes r`sun`tor, s-a evaluat
dac` aplica]iile open source sunt
mai bune decât aplica]iile
proprietare (lucru deja
demonstrat) [i s-a dezb`tut
propunerea concret` a Allevo de
a crea o astfel de aplica]ie în
lumea financiar-bancar`, care,
prin defini]ie, este o pia]`
tradi]ionalist` [i în general
reticent` la schimb`ri majore.
Open Source î[i are originile
undeva în 1911, când Ford a
decis s`-[i partajeze patentele
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Inova]ia este un concept la care vis`m cu to]ii, dar de care ne [i
temem într-o oarecare m`sur`. Cu toate acestea, Allevo a ajuns la
concluzia c` nu e suficient doar s` vorbe[ti despre inova]ie în
sistemul financiar-bancar, de parc` ar fi un t`râm utopic, ci c`
trebuie s` [i faci primii pa[i în aceast` direc]ie. Astfel, marcând o
premier` în pia]a financiar`, Allevo a decis s` aduc` la
cuno[tin]a publicului larg crea]ia echipei sale, partajând public
experien]a [i cunoa[terea acumulate. Din aceast` ini]iativ` s-a
n`scut ideea de a dezvolta prima aplica]ie open source destinat`
proces`rii tranzac]iilor financiare, numit` FinTP, [i de a crea o
comunitate în jurul acesteia, FINkers United. O mi[care cu
adev`rat îndr`znea]`, dar una în care Allevo crede cu t`rie.
Cristian Pavel

ALLEVO – REVOLU}IONEAZ| PROCESAREA
TRANZAC}IILOR FINANCIARE, 
PORTÂND-O ÎN OPEN SOURCE 

ebanking



e-FINANCE  nr. 141 ¦ iunie 2012 ¦ 21

pentru a evita un proces
costisitor. Lucrurile s-au mi[cat
relativ încet, în 1969 Arpanet a
cauzat a[a numitul tech-boom,
considerat începutul
internetului, iar în 1991 Linux a
devenit primul sistem de
operare deschis [i gratis. Apoi
îns`, din ce în ce mai multe
proiecte de mare renume [i
succes au început s` apar` unul
dup` cel`lalt: 1993 RedHat cu
licen]` GNU GPL; 1994
MySQL; în 1998 Netscape a
consacrat termenul de „open
source”; în 1999 Sourceforge
deja g`zduia 325 de mii de
proiecte open source ca 7Zip,
VLC Media Player, Apache
Open Office etc.; 2008 Android.
Practic, din anii ’90 încoace, s-a
înregistrat o explozie de
proiecte open source, acestea
fiind adoptate pentru
CALITATE, COST [i pentru a
EVITA DEPENDEN}A DE
PRODUC~TOR.
Urmând aceste modele de
succes, Allevo are toate [ansele
s` revolu]ioneze pia]a
financiar-bancar`, în care
aplica]iile de procesare a
tranzac]iilor financiare,
adresându-se unei zone critice,
sunt scumpe, rare [i 100%
proprietare. Adev`rul este c`, în
timp, odat` cu evolu]ia
tehnologic`, pl`]ile [i
instrumentele de procesare a
acestora au devenit deja o
comoditate; b`ncile,
corpora]iile [i institu]iile
financiare nu mai au nevoie s`
investeasc` în astfel de
aplica]ii, pentru simplul fapt c`
ele nu mai ac]ioneaz` ca
diferen]iatori în spa]iul
competitiv. Prin adop]ia unei
astfel de aplica]ii open source,
b`ncile au [ansa s` î[i
reorienteze resursele pe care le
au blocate în între]inerea
sistemelor actuale c`tre alte
zone în care oamenii î[i pot
ar`ta adev`rata creativitate,
putând face o diferen]` pentru
institu]ia la care lucreaz`.

FINkers United {I FinTP – 
UN EXPERIMENT 
REVOLU}IONAR

Liderul Allevo, Sorin Guiman, a
încercat s` explice drumul
qPayIntegrator, produsul
proprietar al Allevo spre FinTP
– varianta open source a
acestuia. „Boom-ul tehnologiei
face ca produsele software [i
hardware s` devin` tot mai
accesibile, la îndemâna unor
comunit`]i tot mai largi.
Automatizarea proceselor
continu`, procesarea [i
tranzac]iile electronice nu mai
sunt considerate servicii
premium sau foarte inovative,
acestea devenind chestiuni
comune, obi[nuite”. Foarte
corect! {i argumenta]ia sa a
continuat: „Când sunt
confruntate cu presiuni din
partea competi]iei, multe
companii adopt` strategia vacii
de muls, aceea de a men]ine un
produs care s` creeze
dependen]`, astfel încât clien]ii
existen]i s` se vad` oarecum
nevoi]i s` r`mân` fideli

produsului cât mai mult timp.
A[a se face c` produsele ajung
s` fie extrem de personalizate,
în format proprietar, la pre]uri
în cre[tere. Or, asta nu duce la
dezvoltarea pie]ei, ci
dimpotriv`!”, a subliniat
directorul Allevo.
„O alt` solu]ie pentru a asigura
un viitor propriului model de
business ar fi diversificarea
produsului, o eventual` evolu]ie
a sa spre servicii de tip cloud
diferite, pentru segmente de
pia]` diferite, cu pre]uri diferite.
Dar aceast` abordare nu e
mereu posibil`, mai ales în
cazul unor produse-monolit”.
Astfel c`, pentru produsul s`u
qPayIntegrator, Allevo a optat
pentru o a treia abordare: open
source, adic` s` dezv`luie codul
surs` tuturor. „Allevo a plecat
de la concluzia c` ar fi
binevenit` o nou` construc]ie de
afaceri care s` permit`
dezvoltarea în continuare a
opera]iunilor companiei, un
model de business care s`
atrag` noi clien]i, care s` îi
sporeasc` notorietatea [i s`

ajute la cl`direa unei anumite
încrederi în sânul industriei
financiare, care s` o p`streze în
pas cu tehnologia [i care s`
adreseze problema bugetelor IT
în sc`dere, un model care, nu în
ultimul rând, s` stimuleze
resursele Allevo. Am ales s`
partaj`m public valoarea creat`.
Atâta timp cât produsul este
gratuit, temeri precum „Pot s`
m` bazez pe acest furnizor?”
sau „Pre]ul e prea mare sau prea
mic” dispar, l`sând loc doar
întreb`rilor de genul: „Îmi
rezolv` aceast` solu]ie
problema mea de business?” – 
a subliniat Sorin Guiman.
Evenimentul FINkers United a
demonstrat c` se poate ajunge la
un grad de interactivitate extrem
de ridicat [i în domeniul
financiar, lucru rar întâlnit în
manifest`ri cu acest specific.
Dezbaterile au generat idei noi
[i valoroase, precum un top cu
cele mai importante 3 chei ale
succesului unui proiect open
source [i un top 3 cu recoman -
d`rile c`tre Allevo pentru ca
proiectul FinTP s` fie unul de
succes, iar audien]a a fost pe
m`sur` – o audien]` pe care
merit` s` o vad` crescând verti -
ginos în perioada ce urmeaz`. 

O COLABORARE 
PESTE A{TEPT~RI

Legat de evenimentul în sine,
Sorin Guiman m`rturise[te: „A
fost revigorant s` vedem cum
persoane diferite discut` deschis
pe o tem` de interes [i suntem
de-a dreptul cople[i]i [i mi[ca]i
de faptul c` am ob]inut o
colaborare fantastic` [i un
asemenea nivel de
interrela]ionare. Le mul]umesc
pe aceast` cale tuturor
participan]ilor [i îi a[tept`m la a
doua edi]ie a FINkers United”.
Mai multe detalii legate de
evenimentul FINkers United [i
proiectul FinTP pot fi accesate
pe site-ul companiei Allevo
(www.allevo.ro).


