Allevo despre
FINkers United – comunitate open source în FinTech
Industria financiară este percepută ca fiind conservatoare, dar, cu toate acestea, inovaţia
şi-a făcut loc şi în FinTech.
Tot mai multe monede digitale şi tehnologii alternative băncilor
apar în zona transferurilor financiare şi în special în cea a plăţilor şi
câştigă tot mai mult teren. Soluţii care nu implică modalităţile
tradiţionale de transfer de fonduri – bancare, convertind, spre
exemplu, moneda reală în cea virtuală, efectuează transferul
acesteia, apoi, la final, o transformă pentru a doua oară în monedă
reală, eventual alta decât cea iniţială. Astfel, moneda virtuală este
transferată cu o fracţiune din costul transferurilor tradiţionale de
fonduri, folosind metode de schimb precum Coinbase şi Bitpay,
care preiau în acelaşi timp şi riscul schimbului valutar asociat. În
contextul în care noi tehnologii ca Paypal, Zebra etc. preiau tot mai
mult din spaţiul în care băncile erau preponderente, acestea din
urmă ar trebui să îşi remodeleze afacerea pentru a se adapta mai
rapid cerinţelor crescute ale propriilor clienţi şi, în acelaşi timp, să
se concentreze asupra inovării în zona produselor şi serviciilor
financiare oferite acestora.
Business-ul băncii este dependent în mare măsură de software şi
cerinţele de astăzi pentru scăderea TCO, precum şi respectarea
standardelor şi reglementărilor adaugă restricţii după restricţii. Nu
are sens ca fiecare bancă să cumpere şi să menţină multe tipuri de
licenţe software, să păstreze totul dezvoltat şi implementat pe o
bază unică, să depindă de vendor pentru fiecare schimbare de standard şi să
experimenteze singură toate erorile unui software proprietar. Este mult mai
avantajos ca băncile să-şi unifice forţele şi costurile în spatele scenei, cel puţin
în cazul software-ului necesar procesării tranzacţiilor financiare, care nu
reprezintă un diferenţiator competitiv în spaţiul de afaceri.
În industria IT, colaborarea creativă este aproape sinonimă cu sintagma open
source. La nivel de infrastructură, trendul este ascendent în adopţia

platformelor open source, chiar şi în industria financiar bancară. În schimb, la
nivelul aplicaţiilor open source există o rată mai mică de adoptare în
comparaţie cu alte industrii (cum ar fi sănătatea, educaţia, arta sau utilităţile),
deşi colaborarea în acest mediu a condus la definirea standardelor.
Prin standardizarea modului în care aplicaţiile procesează instrumentele
financiare şi modul în care acestea interacţionează una cu alta, back-office-urile
băncilor, trezoreriile corporaţiilor şi ale administraţiilor publice pot ajunge la o
standardizare la nivel semantic care să le permită dialogul direct cu entităţi
similare, având consecinţa directă realizarea interoperabilităţii financiare.
Pornind de la ideea unificării acestor două ecosisteme, cel IT şi cel financiar
bancar, Allevo a avut iniţiativa publicării în spaţiul open source a aplicaţiei sale
de procesare a tranzacţiilor financiare, FinTP (fintp.org). FINkers United
(FINancial Thinkers United) este comunitatea construită în jurul acestui proiect
şi este deschisă atât specialiştilor IT, cât şi analiştilor de business sau experţilor
financiari. Oricine poate deveni membru al comunităţii, de la cei care doar
descarcă, utilizează sau revizuiesc codul FinTP şi doresc să ne transmită
feedback-ul lor, până la aceia care contribuie în zone atât tehnice, de
arhitectură, design, dezvoltare, documentare, testare, implementare, cât şi în
cele de business, comunicare, marketing, analiză de piaţă, de audit şi
consultanţă juridică. Niciun membru nu are o poziţie/rol fix în structura
comunităţii, acesta putând evolua în funcţie de nivelul de
implicare şi excelenţă, comunitatea promovând sistemul
meritocratic.
Care ar fi principalele avantaje pentru aderarea şi participarea la
o astfel de comunitate? Printre cele mai importante sunt puterea
de a influenţa proiectele şi strategiile de dezvoltare, libertatea faţă
de un anumit furnizor, reducerea TCO, time to market mai bun şi,
nu în ultimul rând, oportunitatea de îmbunătăţire a profilului
profesional al personalului prin participarea la proiecte tehnice
complexe, cu impact în industrie.
Desfăşurarea activităţilor bancare pe tehnologii open source este
viitorul industriei FinTech, mai ales că în ultima decadă a devenit
din ce în ce mai clar că viitorul software-ului este open source şi
că oamenii vor să comunice cu cei cu care împărtăşesc aceleaşi
interese. Ne dorim ca FINkers United să fie agora unde toţi cei
interesaţi de schimbarea ecosistemului financiar să aibă un cuvânt
de spus.
Vă invit să vă alăturaţi FINkers United, comunitatea open din jurul
proiectului FinTP, şi să construim împreună lanţul serviciilor
financiare, element cu element!
Denisa Agatie, Software Analyst
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