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OPINIA SPECIALISTULUI

Allevo despre

proiectul open-source FinTP - la Sibos 

Sibos este unul dintre cele mai importante evenimente ale anului pentru

industria financiar-bancară, la nivel global, atrăgând participarea

jucătorilor de elită din instituţii financiare, infrastructuri de piaţă,

corporaţii multinaţionale şi furnizori de software dedicat, cu scopul de a

contura împreună viitorul industriei financiare. 

Facilitat şi organizat de către SWIFT, Sibos este mai mult decât un
spaţiu expoziţional pentru instituţii financiar-bancare şi furnizori
de software, este un amalgam de conferinţe, seminarii şi
forumuri unde reprezentaţii instituţiilor care activează în acest
segment pot colabora în vederea unor acţiuni colective în
domeniul plăţilor, managementului lichidităţilor, titlurilor de stat
şi comerţului în general. Anul acesta, la Osaka, organizatorii au
anunţat înre gistrarea a 6.200 participanţi din întreaga lume,
consolidându-şi în continuare reputaţia de a acoperi întreaga
industrie de servicii financiare.

Acesta este mediul în care Allevo a ales să participe pentru a
cincea oară ca expozant pentru a-şi prezenta cel mai recent
proiect al său, FinTP, care constă în dezvoltarea primei soluţii de
procesare a tranzacţiilor financiare disponibilă în varianta de
distribuţie open source. Specializat în dezvoltarea şi furnizarea
de soluţii pentru managementul şi procesarea tranzacţiilor
financiare în timp real, Allevo are o experienţă dovedită de 7 ani
de când produsele sale servesc instituţiilor financiare pentru a-şi
automatiza, structura şi centraliza fluxurile de plăţi şi pentru a-şi
asigura interoperabilitatea prin alinierea la standardele locale şi
internaţionale ale pieţei.

Pornind de la aceste premise, Allevo a constatat că zona plăţilor
a atins un nivel înalt de maturitate, plăţile transformându-se

practic la nivel de back-office bancar într-o necesitate comun utilizată. Astfel,
software-ul operaţional nu ar mai trebui să fie un factor de dife renţiere
competitivă între bănci, ci acestea ar trebui să concureze la nivel de servicii
oferite clienţilor, să îmbunătăţească şi să eficientizeze experienţa acestora. De
aceea, Allevo a venit cu ideea de a publica aplicaţia sa de procesare a
tranzacţiilor financiare în mediul open source (denumită comercial FinTP) şi,
simultan, de a crea o comunitate în jurul acesteia (FINkers United). În viziunea
Allevo, o aplicaţie open-source reprezintă de fapt acceptarea faptului că zona
de procesare a plăţilor se potriveşte unui nivel mai adânc de standardizare.
FinTP este o platformă de procesare a tranzacţiilor financiare, o alternativă
eficientă din punct de vedere financiar pentru sistemele de plăţi proprietare,
putând fi accesată via internet de către orice instituţie financiar-bancară din
lume.

Această iniţiativă a fost prezentată la Sibos în cadrul a 2 sesiuni: 

- Agile Financial Inclusion, iniţiată de Allevo şi având ca temă principală
agilitatea, în sensul de aliniere a instituţiilor financiare la noile tehnologii şi de
a răspunde prompt nevoilor clienţilor care se află în permanentă schimbare
şi care adoptă la nivel global unelte tehnologice noi (plăţi mobile, utilizarea
reţelelor sociale, conectarea la telefonul mobil a unui micro-POS etc.) şi

- Hyper-Economies, iniţiată de divizia de inovare a SWIFT, unde Allevo a fost
invitat să vorbească despre proiectul FinTP în contextul noii economii care se
conturează pe baza partajării de date şi a hiper-conectării organizaţiilor şi
indivizilor.

Reacţiile participanţilor la aceste sesiuni au fost încurajatoare pentru
proiectul Allevo, care a fost caracterizat ca fiind extrem de îndrăzneţ, inovativ
şi de viitor. Implementarea soluţiei software cu distribuţie deschisă, propusă
de Allevo, combinată cu colaborarea în vederea rezolvării rapide a pro -
blemelor comune, a stârnit interesul nu doar în cadrul acestor sesiuni, ci şi în
rândurile celor care au solicitat întâlniri la standul nostru pentru a intra în
detaliile proiectului. Astfel, Allevo a deschis discuţii cu dezvoltatori software
de prestigiu interesaţi să facă parte din comunitate, sau chiar mai mult, să o
modereze, cu instituţii financiare de pe alte continente, precum şi cu
companii care văd în FinTP o oportunitate de a dezvolta pe platforma de
procesare a plăţilor noi module de business dedicate pieţei financiar-
bancare.

Desigur, am avut parte şi de opinii critice privind posibila adoptare a unei
astfel de soluţii open-source. Întrebările şi îndoielile acestora au fost preluate
de Allevo în vederea rafinării proiectului şi adaptării lui la cerinţele membrilor
comunităţii, căci tocmai aceasta este esenţa unui proiect open-
source: colaborarea, contribuirea în interesul comunităţii şi
partajarea ideilor/resurselor.

Alături de aceste două sesiuni, audierea altor conferinţe şi
seminarii care au avut ca teme incluziunea financiară (adresarea
clienţilor ne-bancarizati, social business), platforme pentru
partajarea datelor, plăţi mobile, şi altele în această direcţie, ne-
au dat certitudinea că publicarea platformei software Allevo în
distribuţie deschisă se aliniază la tendinţele pieţei, iar încurajările
primite reprezintă confirmarea de a continua pe această cale
inovatoare şi de a atrage în co munitatea FINkers United
persoane şi instituţii din cele mai variate domenii de activitate.
Aceasta va permite integrarea unor perspective diferite asupra
utilizării unui astfel de instrument şi va conduce la realizarea unei
mai bune adaptări la profilul şi nevoile diferiţilor utilizatori.

Allevo urmează să organizeze evenimente de promovare a
produsului FinTP şi a comunităţii FINkers United şi pe plan local,
unde sperăm să dăm naştere la aceleaşi reacţii încurajatoare şi
dorinţe de implicare!
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