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Radiografie Sibos 2014, evenimentul fanion al industriei financiare

Allevo despre

Peste 7000 de delegaţi au participat la ediţia din acest an
organizată în centrul de expoziţii din Boston, unde au
putut să asiste la sesiunile de dezbatere propuse pe
diferite teme cum ar fi standarde, reglementări şi
conformitate, tehnologie şi inovare. Sesiunile au fost puse
în scen\ atât de SWIFT, cât şi de partenerii săi, rulând în
paralel în diferite formate – plenare, sesiuni ale
comunităţii, sesiuni ale conferinţei, open theater, forum şi
sesiuni interactive marca Innotribe. Spaţiul expoziţional
din cadrul conferinţei a fost mai restrâns faţă de anii
precedenţi, probabil şi din cauza creşterii excesive a
preţului pentru expozanţi, atribuit reglementărilor locale
de muncă şi cerinţelor stabilite de sindicate.
SWIFT a anunţat, prin preşedintele Yawar Shah, că a reuşit
deja să atingă obiectivul de reducere a comisioanelor de
transport al mesajelor înainte de termenul stabilit pentru
2015. Alt anunţ, în linie cu focalizarea SWIFT pe
conformitatea cu reglementările, este că, începând cu
anul viitor, băncile membre vor putea folosi gratis unealta

KYC (Know Your Customer – cunoaşte-ţi clientul). 

Cele mai interesante teme au fost din nou dezbătute în spaţiul
Innotribe. Încă din deschiderea conferinţei, CEO-ul SWIFT, Gottfried
Leibbrandt, a vorbit despre posibilele elemente disruptive din
industria financiară, cu accent pe Bitcoin şi modul în care ar putea să
fie folosit în ecosistemul financiar. Astfel, discuţiile din cadrul
Innotribe referitoare la monedele virtuale şi posibilitatea ca acestea
să fie reglementate au arătat că participanţii încă au puncte de
vedere împărţite, o parte fiind de părere că ar trebui folosită
abordarea tradiţională, pe când cealaltă parte fiind de părere că
trebuie o abordare diferită. Innotribe Startup Challenge, eveniment
la care Allevo este coproducător, a fost câştigat de Epiphyte
(categoria startup-ul anului) şi MatchMove Wallet (categoria
inovatorul anului). Epiphyte a dezvoltat o platformă care generează

contracte de vânzări şi oferă plăţi ireversibile înaintea deblocării de
fonduri la finalizarea comerţului. MatchMove Wallet oferă un portofel
mobil bazat pe conturi virtuale preplătite. Acesta poate fi alimentat
prin Mastercard, Visa sau American Express sau direct din conturile
bancare de la dBS şi POSB (din Singapore) şi poate fi utilizat pentru
tranzacţii online.

Alte teme dezbătute în cadrul conferinţei au fost cele deja obişnuite,
în jurul standardului ISO 20022, care a atras numeroşi participanţi la
dezbaterile avute în cadrul Standards Forum. Totuşi, în ciuda
eforturilor susţinute de SWIFT pentru încurajarea unei largi adopţii a
acestui standard, sunt încă de rezolvat probleme legate de
inconsistenţa şi armonizarea între diferite regiuni.
În prima parte a sesiunii de închidere, SWIFT a rezumat temele
principale dezbătute în conferinţă, ajungând la concluzia că trebuie
să existe o mai mare colaborare între toţi membrii ecosistemului
financiar pentru a face faţă dinamicii schimbărilor ce au loc. În cea 
de-a doua parte, Bill Gates a vorbit audienţei despre viitorul serviciilor
financiare, orientat pe incluziunea financiară a populaţiilor sărace din
zonele defavorizate. În discursul său a menţionat că, prin dezvoltarea
platformelor digitale, preţul fiecărei tranzacţii va fi aproape nul, ceea
ce va conduce la adăugarea a peste două miliarde de noi clienţi în
următorii 10 ani. 

Programul sesiunilor de dezbatere din cadrul Sibos a fost completat
de un spaţiu expoziţional foarte activ, unde participanţii la conferinţă
au putut să întâlnească un spectru de instituţii din zona serviciilor de
procesare a tranzacţiilor financiare, precum bănci, case de
compensare, furnizori de tehnologie şi de consultanţă.

Pentru al şaptelea an consecutiv, Allevo a participat la Sibos cu stand
propriu în cadrul expoziţiei. delegaţia Allevo a avut ocazia să se
reîntâlnească atât cu vechi parteneri, cât şi să atragă interesul
participanţilor mai puţin familiari cu soluţiile noastre.

Tema propusă s-a dovedit inspirată, fiind punctul
principal de atracţie din standul Allevo: proiectul
FinTP şi comunitatea FINkers United. Lansarea
oficială a FinTP la începutul acestui an reprezintă
primul pas în construirea unei platforme
standardizate de interacţiune semantică între
partenerii de afaceri financiare. Atât furnizorii de
tehnologie, cât şi experţii financiari s-au arătat
interesaţi să descopere avantajele pe care le pot
avea prin aderarea la comunitate. Un mare plus
este diversitatea, respectiv fiecare individ, cu un
profil profesional şi cultural diferit, aduce
perspective variate şi diferite asupra temelor
aflate în discuţie.

Allevo a organizat şi sesiunea BOOST (Banking On
Open Source Today), unde s-a dezbătut viziunea unei bănci a cărei
infrastructură este bazată pe tehnologii open source. Invitaţii care au
discutat asupra acestei teme au fost Mircea Mihăescu, director
Technology Research Center, Sberbank, Matteo Rizzi, Partner, SBT
Venture Capital, Radu Graţian Gheţea, Preşedinte CEC Bank, Corina
Mihalache, CEO, şi Rodica Tuchilă, director ARB cu rol de moderator.
Matteo Rizzi a criticat băncile pentru că nu-şi asumă suficient risc şi
nu folosesc medii controlate pentru a testa noi produse şi a
experimenta tehnologii open source, folosind metafora deja
cunoscută – „castelul şi groapa de nisip”. Mircea Mihăescu a răspuns
prin a spune că explorarea de noi oportunităţi se face în cadrul
Sberbank prin programul incubator Sberbank Venture Capital. Corina
Mihalache a declarat că abordarea pe care mizează Allevo este de
colaborare şi partajare a resurselor într-o comunitate interesată de
dezvoltarea unui produs pentru procesarea tranzacţiilor financiare,
care nu reprezintă un diferenţiator competitiv în noul spaţiu de
afaceri, în care lupta pentru supremaţie se dă în oferirea de produse
şi servicii de cea mai bună calitate clientului bancar. Astfel, aplicaţia

FinTP este concepută ca o bază pentru crearea unui nou nivel de
standardizare semantică.
Un alt eveniment organizat de Allevo în cadrul Sibos a fost susţinerea
unei sesiuni Open Theater, numită Infrastructuri financiare pentru
instituţii publice, care s-a axat pe raţionalizarea serviciilor de plată ale
statului. Alina Enache, director de Vânzări Allevo şi Mihai Guiman,
Vice-preşedinte FINkers United, au prezentat cum utilizarea aplicaţii -
lor software open source specializate duce la simplificarea opera ţiu -
nilor instituţiilor publice, reduce riscul operaţional şi oferă o platfor -
mă scalabilă şi extensibilă către alte servicii. Mai exact, soluţia open
source în discuţie a fost FinTP pentru gestionarea plăţilor publice,
proiectat ca un serviciu găzduit într-un cloud guvernamental privat.

Concursul de idei lansat în standul Allevo şi pe portalul
www.fintp.org, care a avut ca scop strângerea de idei de
extindere sau îmbunătăţire a aplicaţiei FinTP, s-a bucu -
rat de o po pularitate neaşteptată. Ideea câştigă toare,
desemnată pe baza numărului de voturi, i-a aparţinut
lui Joachim Berg de la Efis (Germania), care a propus
utilizarea standardului EBICS în zona est-europeană.
Pentru echipa Allevo – de acasă sau delegată să
participe la Sibos –, experienţa acestui an constituie un
reper major privind maturizarea prezenţei interna -
ţionale a firmei şi un prilej extraordinar de schimb de
opinii prin relaţionarea cu alţi participanţi la conferinţă.
Totodată, privim cu speranţă la revenirea conferinţei pe
continentul nostru, pentru scopul meschin de a reuşi să
ne reducem costurile prezenţei la Sibos, dar mai ales
pentru a ne putea adresa direct unei audienţe mai largi
din spaţiul nostru nativ.

Mihai Guiman, Solution Manager Allevo

Sibos este cea mai importantă conferinţă globală a industriei financiare, organizată de
SWIFT şi care reuneşte reprezentanţi ai celor mai importante bănci şi companii ce oferă
produse şi servicii acestei industrii. 
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