Allevo despre
SEPA, la noi şi în Eurozone
După o experienţă de succes la Amsterdam Trade Bank, Olanda, Allevo a lansat campania
de promovare a soluţiilor proprii de asigurare a compatibilităţii cu standardele SEPA,
pentru proiectele din Romania şi din Zona Euro.

dacă cineva este interesat să afle când va adera românia la eurozone, este
suficientă o căutare pe internet (eu am folosit criteriul de căutare romania
eurozone), iar una dintre opţiunile oferite de motorul de căutare este site-ul
Wikipedia cu pagină web romania and euro (http://en.wikipedia.org/wiki/
românia_and_the_euro). răspunsul la întrebare, legat de convergenţa
noastră monetară, este acela că anul 2020 ar putea fi o ţintă realistă. Şi
atunci, mă întreb, dacă spaţiul eurozone este preocupat în această perioadă
de subiectul sepA, ar trebui sau nu ar trebui să fim şi noi, cei pentru care
eurozone este o ţintă atât de îndepărtată, preocupaţi de sepA?
nu voi glosa pe această întrebare, căci răspunsul este dat deja de ceea ce se
întâmplă în piaţă, de deciziile luate deja de reglementatorii din piaţa
financiar-bancară din românia, care, alături de termenul reglementat
pentru conformitate operaţională sepA în 2016 pentru ţările non-euro,
preocupaţi fiind de o adaptare treptată la specificul de operare în eurozone,
au oferit instituţiilor financiar-bancare din românia posibilitatea de a
procesa conform standardelor sepA şi tranzacţiile financiare denominate în
moneda naţională.
Astfel, încă din 2 noiembrie 2012, transfond asigură implementarea funcţionalităţilor de procesare şi compensare a plăţilor conforme cu schema de
plată sepA Credit transfer (ordin de plată), instituţiile financiar-bancare
având posibilitatea să transmită, către sistemul operat de transFond, plăţile
de mică valoare în lei fie în formatul corespunzător schemei sepA Credit
transfer (sCt), fie în formatul proprietar care ulterior este convertit de
transFond în formatul sepA
o altă implementare, de dată mai recentă (decembrie 2013), o reprezintă
implementarea, în aplicaţia sent, a funcţionalităţii de procesare a plăţilor
în euro, utilizând standardele sepA, cu decontarea acestora în sistemul tArGet2 (sistemul
rtGs pentru plăţi în euro, furnizat de eurosistem).
pentru plăţile transfrontaliere, transFond a încheiat un contract de interoperabilitate bazat
pe standardele sepA şi cadrul definit de european Automated Clearing House Association
(eACHA), cu procesatorul equens. interoperabilitatea cu sistemul operat de equens dă
posibilitatea participanţilor la sistemul euro-sent de a transmite/recepţiona plăţi
către/de la bănci din zona euro şi nu numai.
Şi, ca un proiect de viitor, dar de viitor nu foarte îndepărtat, transFond pregăteşte
migrarea către standardul sepA direct debit (sdd) a operaţiunilor de debit direct
denominate în lei, corelat cu implementarea noului serviciu de gestiune centralizată a
mandatelor – rum.
Acestea sunt premisele în care operează instituţiile financiar-bancare din românia şi
care inevitabil că au influenţat inspiraţia şi imaginaţia echipei Allevo. sunt ani (15 la
număr) de când ne mândrim că suntem un partener de nădejde pentru instituţiile
financiar-bancare care au nevoie de soluţii şi servicii profesionale pentru a-şi desfăşura
în condiţii de siguranţă şi operativitate activitatea în relaţie cu sistemele externe
(transFond, sWiFt, target 2 etc.). Astfel, provocările transFond s-au transformat şi în
provocările noastre, clienţii noştri fideli apelând la profesionalismul echipei noastre
pentru a le oferi soluţii pentru asigurarea conformităţii cu serviciul sepA – ron
(componentele sCt, sdd şi rum), dar şi pentru conformitatea cu serviciul sepA – eur
(componenta sCt).

38

PIA}A FINANCIAR| · martie 2014

Astfel, am fost provocaţi să construim soluţii reale pentru procesarea în formatul
corespunzător schemei sepA Credit transfer (sCt) a plăţilor de mică valoare denominate
în lei sau euro, creditaţi fiind de certificarea sWiFtready sepA pe care soluţia noastră a
obţinut-o din partea sWiFt încă din 2008, ulterior fiind recertificată în 2009.
Fără a insista cu detalii tehnice, pe care le puteţi afla direct de la echipa noastră, menţionez
doar că, în plus faţă de compatibilitatea cu standardul corespunzător schemei sepA Credit
transfer, soluţia Allevo permite şi îmbogăţirea tranzacţiilor prin identificarea codului BiC
al beneficiarului, pe baza nomenclatoarelor definite în aplicaţie, asigurând totodată şi
posibilitatea de interpretare şi procesare a instrucţiunilor de iniţiere plată primite din
partea clienţilor corporaţie, atunci când ele sunt transmise de către corporaţie în formatul
standard sepA (pain. 001).

AmsterdAm trAde BAnk A Ales soluţiA Allevo pentru
A se AliniA lA stAndArdele sepA

În 2013, Allevo şi Amsterdam trade Bank (AtB) au semnat contractul de achiziţie şi
implementare pentru soluţia Allevo - qpayintegrator, pentru procesarea mesajelor
conform schemei sepA Credit transfer, în varianta în care soluţia permite decontarea
bancă – la – bancă şi bancă – Csm. Astfel, AtB a devenit banca certificată sepAready de
către banca centrală din olanda şi banca germană prin care face decontarea finală.

Aceasta este poate cea mai spectaculoasă realizare a noastră, după cum au
lăsat să se înţeleagă, la final de contract, partenerii noştri din olanda. Am
oferit o soluţie licenţiată, semnificativ mai ieftină decât următoarea cea mai
ieftină soluţie competitivă, ceea ce ne-a creat o problemă de credibilitate
în faţa lor, adăugat la presa nu foarte favorabilă naţiei şi ţării noastre pe
această piaţă. după ce ne-au cunoscut şi după ce împreună am reuşit să
finalizăm proiectul cu încadrare în termenul stabilit iniţial, nu îşi explică de
ce ne vindem soluţia şi serviciile profesionale adiacente atât de jos, cu mult
mai jos decât i-au costat alte servicii auxiliare legate de acest proiect?
desigur, acesta este paradoxul cu care ne confruntăm atunci când tindem
să ieşim în piaţa din europa, şi nu numai. Şi, dacă am ajuns la astfel de
destăinuiri, atunci nu pot să nu vă mărturisesc că şi acesta este unul dintre
motivele care ne-au condus spre schimbarea modelului nostru de
distribuţie pentru aplicaţiile Allevo, prin publicarea acestora în open source
(proiectul Fintp) şi crearea unei comunităţi în jurul lor (Finkers united). În
acest fel reuşim nu numai să nu mai şocăm prin preţul considerat de piaţa
vest europeană ca ieşit din scara de scăzut (considerat însă la noi acasă mult
prea ridicat), dar şi să ne aliniem din vreme unei tendinţe a industriei
software, de partajare a cunoştinţelor şi realizărilor, fără a îngrădi accesul
celor interesaţi la acestea. indirect, întărim credibilitatea noastră asupra a
ceea ce putem să facem, de a lucra împreună la un proiect de interes larg
pentru o piaţă fără graniţe.
sorina Bera, CCo Allevo

