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Impactul cerinţelor SEPA asupra corporaţiilor

Allevo despre

Proiectul SEPA EURO, unul dintre cele mai dezbatute în

ultimii ani a avut ca termen final data de 31 octombrie 2016

pentru băncile din ţările restante pentru implementarea

acestui standard. Allevo a realizat cu succes alături de

clienţii săi acest proiect, asistând băncile din România astfel

încât să fie respectată data de finalizare a proiectului impus

de Consiliul European al Plăţilor.

Acest standard este special datorită faptului că regula -

 mentul prevede şi obligativitatea corporaţiilor să utilizeze

standardul SEPA în relaţia cu băncile cu care lucrează.

Majoritatea reglementărilor din sistemul financiar bancar

se opresc la definirea de cerinţe care vizează băncile. De

aceasta dată, regulile sunt foarte clare: băncile nu au voie

să faca conversie de mesaje în format SEPA nici pentru alte

bănci (cerinţa cu impact în zona de relaţii de corespondent)

şi nici pentru corporaţii.

Datorită faptului că termenul a fost foarte strâns şi că

implementarea de soluţii care să răspundă acestor cerinţe

a fost amânată, Allevo a venit cu o propunere menită să

ajute corporaţiile să fie conforme cu acest regulament în

relaţia cu băncile cu care interacţionează.

Aşadar, Allevo a creat soluţia FinTPc-SEPA. Aceasta oferă corpora -

ţiilor posibilitatea de iniţiere a plăţilor în Euro şi de trimitere a acestora

în conformitate cu standardul SEPA către furnizorii lor de servicii finan -

ciare. Soluţia a fost gândită de aşa natură încât aceste companii să nu

fie nevoite să facă modificări la nivelul sistemelor pe care le folosesc.

FinTPc-SEPA se situează între sistemele interne ale corporaţiei şi

bancă, realizând maparea şi formatarea mesajelor de plăţi în forma

SEPA.

Pentru a minimiza timpul de implementare şi impactul asupra

sistemelor existente, abordarea pe care experţii Allevo au avut-o în

adresarea acestei probleme a fost aceea de a crea acest produs şi de a-

l oferi băncilor, într-un model de distribuţie open source, pentru ca

acestea mai departe să îl ofere clienţilor lor corporatişti. Aceasta

abordare a făcut posibilă implementarea rapidă şi obţinerea unei

soluţii complete, cu impact minim asupra infrastructurii existente, dar

care realizează în acelaşi timp conformitatea cu standarul SEPA.

Deşi cerinţa care vizează corporaţiile iniţial poate părea excesivă,

în realitate ideea de uniformizare a felului în care aceste instituţii

comunică cu băncile este binevenită. Deseori apar situaţii aproape

ridicole în care aceeaşi bancă oferă formate diferite de fişiere pe care

clienţii corporatişti trebuie să le trimită înspre ele. Aşadar, aplicaţiile

interne ale trezoreriilor corporaţiilor sunt nevoite să se interfaţeze în

moduri diferite cu furnizorii de servicii financiare. Este limpede că

dacă s-ar fi pus problema standardizării comunicaţiei la acest nivel,

astfel de situaţii nu ar fi existat şi, ca rezultat, s-ar pierde mult mai

puţine resurse de către toate părţile implicate în realizarea

comunicării dintre aceste instituţii.  

Allevo consideră că zonele de operaţiuni ale instituţiilor financiar-

bancare nu aduc nici un plus de valoare şi nici un atu competitiv. Fapt

pentru care face sens ca la acest nivel de comunicaţie, automatizare şi

procesare de informaţii financiare, să se folosească un standard comun

şi o metodă comună de gestiune, care să implice cât mai puţine resurse

şi să permită eficienţă în dezvoltarea de noi linii de business. Pe scurt, o

bancă nu este mai bună ca alta dacă oferă conectivitate

prin servicii web sau fişiere, o corporaţie nu este mai bună

decât alta dacă transmite mesaje în format pacs 008 sau

MT101. Dar în mod cert este mult mai eficient pentru toţi

participanţii implicaţi dacă aceste zone de comunicare ar

utiliza unul şi acelaşi standard.

SEPA, un proiect ambiţios, a avut un astfel de scop la

origini, iar noi sperăm ca adoptarea lui şi în România va

ajunge să se resimtă şi în rândurile populaţiei, la nivel de

comisioane percepute pentru plăţile în Euro. Momentan,

folosiera unui serviciu de tip TransferWise şi chiar şi PayPal,

este mai eficientă şi mai ieftină decât o plată în Euro iniţiată

de către o bancă.

Deasemenea, odata cu SEPA, corporaţiile au posibi -

litatea de a alege dintre mai mulţi furnizori de servicii

financiare din ţările participante la sistem, luând în

considerare criteriile proprii privind calitatea şi costurile

asociate acestor servicii.
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Regulamentul prevede şi obligativitatea corporaţiilor să utilizeze standardul SEPA pentru
comunicarea cu băncile cu care lucrează. Acestea vor putea utiliza acelaşi instrument de
plată pentru colectarea veniturilor şi plata furnizorilor, prin eficientizarea comunicaţiei şi
consolidarea operaţiunilor de plăţi.


