OPINIA SPECIALISTULUI
Allevo despre
Încă o prezenţă de succes la Sibos
Sibos este, pentru industria financiar-bancară, unul dintre evenimentele
cele mai importante ale anului, la nivel mondial, dacă nu chiar cel mai
important. Plimbat pe toate continentele mapamondului, anul acesta,
Sibos a avut ca gazdă oraşul Osaka, Japonia.

Drum lung de străbătut până în Ţara Soarelui Răsare, însă Allevo
şi-a păstrat tradiţia de a participa ca expozant la Sibos, an de an,
alături de jucători de elită ai industriei, atât bănci, cât şi
companii dezvoltatoare de software.
Mai mult decât atât, la fel ca în anii trecuţi, Allevo a organizat şi
propria sesiune. Cu personalităţi de seamă în panel, recunoscute la nivel regional sau global (doi panelişti şi un
moderator din România, câte un speaker din Japonia, Rusia şi
Portugalia – componenta detaliată se poate vedea pe site-ul
Allevo), sesiunea a avut ca teme agilitatea şi incluziunea
financiară, teme deosebit de prezente în preocupările actuale
ale industriei financiar-bancare. Agilitatea – ca disponibilitate
de aliniere la noile tehnologii şi capacitate a instituţiilor
financiare de redesign al ofertei de produse şi servicii pentru a
răspunde cerinţelor clienţilor, aflaţi în permanentă schimbare
şi mult mai deschişi în a testa şi adoptă orice formă tehnologică
care li se potriveşte (fie că au nevoie, fie că pur şimplu le place).
Incluziunea financiară – ca preocupare de creare a noi canale
de distribuţie (de interacţiune le-am putea spune) destinate în
mod special persoanelor al căror acces la serviciile financiare
actuale este limitat, dificil sau inexistent din varii motive. Acele
persoane pe care lumea financiară le numeşte „unbanked” şi al
căror număr un studiu McKinsey din 2009 îl ridică la jumătate
din populaţia adultă a lumii.
Ideea principală reieşită în urma acestei discuţii a fost că back-office-ul în
sine nu prezintă niciun interes pentru clienţii instituţiilor financiare, părând
astfel mai mult decât natural şi logic ca la acest nivel să se realizeze un
oarecare grad de standardizare. Implementarea de soluţii software cu
distribuţie deschisă, propusă de altfel şi de Allevo, combinată cu colaborarea în vederea rezolvării rapide a problemelor comune, ar permite
focalizarea resurselor către crearea de noi forme de interacţiune cu clienţii
şi dezvoltarea de noi servicii bancare pentru aceştia, direcţii care chiar aduc
beneficii vizibile atât instituţiei financiare, cât şi clienţilor acestora.
În afară de temele noi de discuţie abordate în sesiunea proprie, cei familiari
cu prezenţa Allevo la Sibos ar putea spune: nimic nou. Însă s-ar înşela.
Anul acesta, ca urmare a implicării Allevo în dezvoltarea primei soluţii de
procesare a tranzacţiilor financiare, disponibilă în varianta de distribuţie
open source – proiectul FinTP – Allevo a fost invitată de către Innotribe,
departamentul pentru inovare din cadrul Swift, să participe, alături de doi
specialişti din Belgia şi unul din Statele Unite, în panelul uneia dintre
sesiunile lor, numită Hiper-Economii, şi să vorbească participanţilor despre
proiectul FinTP în contextul unor mişcări tectonice majore la nivel cultural,
traduse în naşterea unor economii bazate pe organizaţii hiper-conectate,
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partajare de date peer-to-peer, cât şi pe indivizi care acţionând cu
autenticitatea sinelui, conduc înspre o nouă practică de creare a valorii.
La fel ca în cazul evenimentului de lansare a proiectului, prima ediţie a
FINkers United (nume dat comunităţii create în jurul platformei), ideea a
creat un interes deosebit în rândul participanţilor la sesiune. Jennifer Sertl,
recunoscută autoare şi speaker internaţional, preşedinte şi fondatoare a
Agility3R, a numit Allevo un exemplu călăuzitor şi brav în open software.
Michel Bauwens, fondator Peer2Peer Foundation şi speaker în
cadrul aceleiaşi sesiuni, a încadrat iniţiativa Allevo în categoria
comunităţilor globale, orientate spre beneficiu, nu spre profit.
Mai mult decåt atât, Chris Skinner, analist de piaţa financiară şi
autorul blogului Financial Services Club, care de altfel a fost
votat la Sibos ca cel mai bun blog pe teme financiar-bancare, a
menţionat ideea Allevo ca fiind un model economic de viitor.
Participarea la această sesiune şi reacţiile pozitive stârnite în
rândul celor prezenţi, atât în timpul prezentării cât şi în cele 60
de minute de workshop ce au urmat, reprezintă o încurajare
pentru Allevo în a continua pe această cale inovatoare şi a
sprijini cu toate resursele disponibile reuşita proiectului FinTP.
Şi nu uitaţi, puteţi fi parte activă în succesul FinTP.
În sesiunea de închidere a Sibos, Prof. Muhhamad Yunus,
preşedinte al Yunus Centre şi fondator al Grameen Bank, a spus:
„20 de ani mai târziu, tot ce credeţi că s-ar putea întâmpla se va
întâmpla în mod sigur. Şi acest lucru este valabil şi în banking.
Peste 20 de ani, nu veţi mai recunoaşte sistemul bancar”. Poate
FinTP este un pas în direcţia acestor schimbări care să facă
sistemul bancar mai agil şi mai orientat către clienţii săi.
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