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Nopţi albe la EBAday

Allevo despre

Anul acesta, în iunie, a avut loc a noua ediţie EBAday, iar locaţia aleasă
pentru găzduirea conferinţei şi a spaţiului expoziţional a fost Finlandia
Hall din Helsinki. Ca în fiecare an, conferinţa a propus o temă centrală
a evenimentului, în jurul căreia s-au dezvoltat sesiunile, dezbaterile şi
discuţiile din cadrul spaţiului expoziţional: O nouă eră de transformare
şi convergenţă pentru bănci.
În cadrul conferinţei au vorbit peste 50 de lideri ai industriei, care,
capitalizând pe succesul ediţiei precedente de la Berlin unde s-au
dezbătut cerinţele de conformitate cu reglementările pentru operarea
în zona SEPA, au adresat subiectele strategice critice pe care băncile
trebuie să le abordeze pentru a putea să prospere în noul mediu de
afaceri.
Începutul conferinţei a fost dat, ca de obicei, de preşedintele EBA
împreună cu un reprezentant din partea sponsorului gazdă principal,
anul acesta Nordea. A urmat Andrew Tarver, care a avut rolul de a
provoca dezbaterile următoare. Discursul său agresiv la adresa
mediului bancar, pe care-l vede ca neinovativ precum o adunătură de
oameni preistorici în epoca digitală, incapabili să ţină pasul cu un
consumator de servicii care deţine controlul şi dictează tendinţele, nu
a fost bine primit de comunitatea bancară prezentă. În sesiunile
următoare, toţi au fost de acord că în mediul de afaceri actual atenţia
trebuie concentrată asupra consumatorului final, iar alinierea la
reglementări trebuie trecută în plan secund. Cu toate acestea,
aşteptările consumatorului de a avea acces la plăţi instante 24/7 în
actualul context par departe de a deveni realitate, întrucât atunci când
s-au discutat soluţiile concrete, băncile au vorbit în continuare despre

plăţile mobile şi avantajele oferite de implementarea SEPA.
Programul sesiunilor de dezbatere din cadrul EBAday a fost completat  de un spaţiu
expoziţional foarte activ, unde participanţii la conferinţă au putut să întâlnească un
spectru relevant de instituţii din zona serviciilor de procesare a tranzacţiilor
financiare, precum bănci, case de compensare, furnizori de tehnologie şi de
consultanţă.

Pentru al şaselea an consecutiv, Allevo a participat la EBAday cu stand propriu în
cadrul expoziţiei. Delegaţia Allevo a avut ocazia să se reîntâlnească atât cu vechi
parteneri, cât şi să atragă interesul participanţilor mai puţin familiari cu soluţiile
noastre.
Tema propusă s-a dovedit inspirată, fiind punctul principal de atracţie din standul
Allevo: proiectul FinTP şi comunitatea FINkers United. 
Lansarea oficială a FinTP la începutul acestui an reprezintă primul pas în construirea
unei platforme standardizate de interacţiune semantică între partenerii de afaceri
financiare.
A fost prima conferinţă la care am participat după publicarea FinTP pe Github, drept
care am putut lansa oficial invitaţia de evaluare a aplicaţiei şi de aderare la
comunitatea FINkers United. Atât furnizorii de tehnologie, cât şi experţii financiari 
s-au arătat interesaţi să descopere ce avantaje le poate aduce aderarea
la comunitate.
Poate pentru prima oară într-o conferinţă internaţională, în care s-a
vorbit despre consumator ca fiind zeu, nu numai rege, iar îndeplinirea
cerinţelor de conformitate cu regulamentele ca fiind necesară, dar nu
critică din punct de vedere al business-ului, FinTP nu a mai fost privit ca
un act de nebunie. Colaborarea şi partajarea resurselor într-o
comunitate interesată în dezvoltarea unui produs pentru procesarea
tranzacţiilor financiare care nu reprezintă un diferenţiator competitiv
în noul spaţiu de afaceri, în care luptă pentru supremaţie, se dau în
oferirea de produse şi servicii de cea mai bună calitate clientului bancar.

Tot în cadrul conferinţei, Finextra realizează o serie de
interviuri marca EBAday TV, în care sunt prezentate cele
mai importante noutăţi din lumea tehnologiei
financiare. Anul acesta, Corina Mihalache a acceptat să
vorbească despre comunitatea FINkers United, cele mai
mari provocări în construirea unei comunităţi open
source într-un un mediu financiar adânc reglementat şi
rolul FinTP în viitorul procesării de tranzacţii financiare.
Experienţa participării la această conferinţă ne-a fost şi
în acest an foarte utilă pentru pregătirea evenimentului
principal al acestui an – Sibos la Boston.
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EBAday este o conferinţă anuală organizată de EBA (Asociaţia Bancară Europeană) şi
Finextra Research, lider pe piaţa de ştiri despre industria tehnologiei financiare, la care
participă experţi din zona Europeană a tranzacţiilor financiare.


