OPINIA SPECIALISTULUI
Allevo despre
Partajarea valorilor
Şi uite că am ajuns la episodul 3. Cu convingerea că v-aţi familiarizat deja
cu intriga şi personajele, cu dilema Allevo generatoare de decizii
pionieristice, cu ideea năstruşnică de procesare a tranzacţiilor finaciare
în open source, vreau să vă vorbesc acum doar despre cum ne-am distrat
noi la prima ediţie a FINkers United.
Ca în orice serial care se respectă, pe la episodul 3, proiectul
FinTP îşi dă seama că nu poate să supravieţuiască de unul
singur şi că are nevoie de o comunitate care să-i poarte
numele, şi aşa, cu fiecare zi ce trece, se gândeşte din ce în ce
mai mult la FINkers United.
Până când vine şi ziua cea mare, 24 mai 2012. Invitaţiile au
fost trimise, pregătirile au fost făcute, jurămintele au fost
scrise. În faţa unui alai de seamă, FinTP (în consecinţă Allevo)
şi-a luat angajamentul de a-şi împărtăşi viziunea, valorile şi
entuziasmul cu FINkers United, de a se dedica acestei
comuniuni. Şi ca, pe lângă idee, şi acest eveniment să fie ceva
nemaiîntâlnit pe piaţa financiară din România, au adoptat
formatul „unconference”, inspirat de Innotribe.
Gândit special să permită tuturor invitaţilor să-şi aducă
propria contribuţie, să împărtăşească opinii şi să descopere
idei şi oportunităţi, menit să faciliteze o discuţie deschisă,
acest format i-a chemat pe toţi la „dans”.
Discursul de încurajare a fost ţinut de Radu Gheţea
(Preşedinte CEC Bank), urmând ca distinşii membri ai
panelului de deschidere – Rodica Tuchil\ (Director ARB),
Kosta Peric (Head of Innovation and Co-Founder at Innotribe
SWIFT şi colaborator al revistei „Forbes”), Ruud van der Horst
(Consultant Independent), Walter van Holst (CMitopics),
Sorin Guiman (Director General Allevo) – să-şi împărtăşească
punctele de vedere cu privire la ce înseamnă open source,
care sunt beneficiile unei platforme deschise, cum se
situează platformele open source în sectorul financiarbancar, de ce unele proiecte open source dobândesc un
succes răsunător în timp ce altele eşuează. Binecuvântarea
finală a venit din partea Petru Rareş (Preşedinte IBR).
Şi pentru că proiectul FinTP nu are de gând să eşueze, a zis să
apeleze la experienţa vastă a invitaţilor. A făcut acest lucru
într-un mod total interactiv, prin intermediul a două
workshop-uri în care participanţii au fost împărţiţi în 7
grupuri. Două dintre aceste grupuri au tratat procesele şi
operaţiunile de zi cu zi pe care le presupune procesarea
tranzacţiilor financiare, cu paşii necesari şi soluţiile software
folosite în prezent, compilând la final o listă cu punctele de
interes legate de funcţionalitate, suport, migrare, operaţiuni,
interoperabilitate etc. Celelalte 5 echipe au identificat, fiecare
în parte, câte un top cu cele mai importante 3 chei ale

succesului unui proiect open source şi, apoi, un top 3 cu recomandările
către Allevo pentru ca proiectul FinTP să fie unul de succes, toate acestea
acoperind ambele componente ale proiectului: aplicaţia în sine şi
comunitatea.
Multe idei valoroase au reieşit din aceste discuţii deschise, iar FinTP se va
baza pe concluziile adunate pentru a-şi rafina strategia şi abordarea şi
pentru a actualiza documentul în care sunt detaliate scopul şi viziunea
acestuia, pentru a adresa în mod direct întrebările, temerile şi ideile celor
prezenţi.
NPS (RO: Punctajul Net de Recomandare) arată c\ evenimentele cu un
astfel de format sunt binevenite chiar şi în lumea bancară, 40 din 43 de
respondenţi afirmând că ar recomanda în mod CATEGORIC acest
eveniment altor persoane. Mai mult, aşa arată panoul cu impresiile create
în rândul celor prezenţi de primul din seria de evenimente FINkers United.

Şi nu, nu o să aşteptăm 25 de ani pentru următorul eveniment FINkers
United şi reînnoirea jurămintelor, aşa că FinTP vă aşt`ntåmpin\ cu noutăţi
la următoarea ediţie din a doua jumătate a acestui an.
Până atunci, nu rataţi episodul din numărul următor.
de Ioana Moldovan
Social Media Marketing Manager Allevo
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