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OPINIA SPECIALISTULUI

Alegând modelul open source pentru aplicaţia sa de
procesare tranzacţii financiare, Allevo schimbă percepţia
clientului din „preţul produsului x este mare/mic?” în „îmi
rezolvă produsul x necesităţile de business?”. Totodată, în
cazul unei adopţii largi, se creează premisele creşterii
interoperabilităţii prin expandarea zonei de standardizare
din mesageria financiară – de la nivel sintactic la nivel
semantic.
După încheierea dezbaterilor – extrem de aprinse, aşa cum
îi şade bine unei echipe formate din personalităţi puternice
– privind trecerea în spaţiul open source, primul lucru pe
care l-am întreprins a fost cel de a strânge toate ideile,
convingerile, temerile, argu mentele, perspectivele, pe scurt
„crezul” nostru legat de proiect, într-un document numit de
noi „Vision & Scope”. 
Gândit iniţial ca un rezumat conceptual de câteva pagini,
documentul a ajuns să cuprindă peste 40 de pagini plus
şase anexe! Sunt analizate contextul economic şi
oportunităţi de business, piaţa ţintă, poziţionare, obiective
etc., după care se trece la descrierea soluţiei, a arhitecturii
de nivel înalt, abordarea proiectului, livrabile, limitări. În
anexe sunt detaliate prezumţii şi dependenţe, analiza

diverselor părţi interesate, mediul operaţional, riscurile şi calendarul
proiectului. Ca în orice proiect open source, toate aspectele sus-
menţionate sunt tratate din dubl\ perspectivă – a produsului propriu-
zis (FinTP – financial transactions processing) şi a comunităţii aferente
(FINkers United – financial thinkers united). Documentul este un prim
pas în procesul de proiectare şi implementare a aplicaţiei, dar şi un
instrument de comunicare a iniţiativei către toate părţile interesate.

Proiectul a demarat simultan pe mai multe direcţii: marketing (articole,
conferinţe etc.), tehnic (decuplare şi apoi înlocuire componente
sofwtare terţă parte licenţiate comercial, pregătire cod sursă), juridic
(stabilire tip licenţă şi trasarea cadrului legal pentru instituţiile
comunităţii), respectiv formarea comunităţii (începând cu clienţii
existenţi şi continuând cu atragerea de noi membri inclusiv un
mentor).
Am început organizând conferinţa de lansare a proiectului
– FINkers United ediţia 1, Bucureşti, 24 mai 2012, urmată de
conferinţa regională SWIFT pentru zona central şi est-
europeană, Viena, 4-6 iunie 2012, unde am participat cu
stand propriu şi panelist la sesiunea de inovare (pentru
amănunte vezi cele două casete). 
Tot în luna iunie vom participa cu echipa Allevo alături de
SWIFT la Innotribe Belfast 13-14 iunie, destinat inovării în
zona serviciilor financiare. În octombrie vom fi prezenţi atât
la SWIFT Business Forum organizat la Bucureşti de Asociaţia
Română a Băncilor în parteneriat cu SWIFT, cât şi la Sibos
2012, Osaka, probabil cel mai important eveniment anual
din industrie, unde participăm cu stand propriu (al cincilea
an consecutiv) şi cu două sesiuni de comunicare în agenda
conferinţei. 
Prin implicarea în toate aceste manifestări Allevo probează
o dată în plus angajarea sa deplină în proiect, în timp ce
rezultatele pozitive ale primelor trei evenimente (discuţii,
reacţii, statistici în urma followup) întăresc convingerea
fermă în succesul demersului FinTP.

Dan Anghelescu, COO Allevo

Allevo despre

Partajarea valorilor

Primul articol din seria „Partajarea valorilor“, după ce a setat fundalul

introducând conceptul de „cultură a partajării”, a arătat motivele care au

stat la baza deciziei Allevo – de publicare în spaţiul open source a aplicaţiei

sale de procesare a tranzacţiilor financiare. 

Acest al doilea articol se ocupă de primii paşi în promovarea iniţiativei.

FINkers United ed.1, 24 mai, Bucure[ti
La evenimentul de lansare al proiectului, organizat cu sprijinul Institutului Bancar Român,
al Asociaţiei Române a Băncilor, al SWIFT şi al unui număr de specialişti din industrie dar 
şi din  mediul academic şi de afaceri, am invitat persoane acoperind o gamă largă de
profiluri - IT, juridic, operaţional, managementul riscului, dezvoltare de business - din
instituţii financiare, corporaţii, firme de consultan]ă, instituţii publice. 
O ini]iativă `ndr\zneaţă ca FinTP merita şi un eveniment mai aparte. Drept urmare, FINkers
United ed.1 a adoptat un format nou, tip "unconference" - inspirat de  Innotribe,
departamentul pentru inovare din cadrul SWIFT. Acest format puternic interactiv a permis
tuturor invitaţilor să-şi aducă propria contribuţie, să împărtăşească opinii şi să descopere
noi oportunităţi, ajutându-ne astfel să analizăm percepţia pieţei vis-a-vis de FinTP. 
A fost revigorant să vedem cum persoane având specialităţi extrem de diferite discută
deschis provocările pe care le ridică crearea şi exploatarea unei astfel de platforme 
open source şi suntem foarte recunoscători pentru faptul că am obţinut o colaborare
fantastică şi un asemenea nivel de inter-relaţionare. 

SWIFT CEERC, 4-6 iunie, Viena
Conferin]a regională a ţărilor central [i est europene (SCEERC), organizată de SWIFT în acest an la Viena, 
a consacrat limba germană ca a doua limbă majoră de comunicare în comunitatea bancară. Tema SCEERC  
a fost „Inovarea şi colaborarea în noua conjunctură de afaceri” şi a urmărit 3 direcţii: plăţile, tranzacţiile 
cu titluri şi operaţiunile bancare.
Allevo a fost invitată să fie prezentă în spaţiul expozi]ional (şi din această perspectivă a beneficiat de o locaţie
cu vizibilitate foarte bună - n-a existat cale de trecere alta decât pe lângă  standul nostru !), să prezinte în cadrul
a 5 sesiuni de 15 min. portofoliul şi proiectele deosebite, precum şi să se alăture - prin CEO său, Sorin Guiman -
în panelul de închidere unei elite formate din Gottfried Leibbrandt - CEO SWIFT, Finn-Otto Hansen - membu 
al board-ului SWIFT [i al DnB Nor Bank ASA, Jitu Parmar - coordonator SWIFT al operaţiunilor de post-trade 
şi broker-dealeri, precum şi Konstantin Peric - directorul SWIFT pentru inovare şi coordonatorul Innotribe.
Allevo a expus proiectul său FinTP (aplicaţie open source de procesare a tranzacţiilor fiannciare) şi cum 
acesta ajută b\ncile şi clienţii lor să realizeze maparea serviciilor financiare corespunzător lanţului de 
distribu]ie comercială a bunurilor şi serviciilor, cum ajută la controlul [i managementul lichidită]ilor, 
precum şi cum răspunde cerinţelor de conformitate TARGET2 & SEPA.


