Allevo despre
Conformitate SEPA pentru relaţia corporaţie-bancă
SEPA este un proiect de interes pentru piaţa financiară din România deoarece, chiar
dacă România nu este stat membru al zonei euro, Directiva (EU) nr. 260/2015 prevede
ca prestatorii de servicii de plată autorizați să furnizeze aceste servicii în statele din
afara zonei euro au obligația de a se conforma cerințelor Regulamentului începând cu
data de 31 octombrie 2016.

Proiectul SEPA este un proiect cu impact nu doar asupra
participanţilor la implementarea sa (instituţii de credit, bănci
centrale naţionale, infrastructuri de plăţi şi autorităţi publice), ci şi
asupra beneficiarilor săi – consumatori şi corporaţii, urmând să
aducă beneficii ambelor părţi, căci, pentru toate categoriile de
participanţi vor apărea noi oportunităţi de afaceri, integrarea
ciclurilor comerciale şi financiare conducând la creşterea eficienţei,
în timp ce consumatorii şi corporaţiile vor avea posibilitatea de a
alege dintre mai mulţi furnizori de servicii de plăţi din Europa, în
funcţie de cerinţele proprii privind calitatea serviciilor, conţinutul
acestora şi costurile implicate.
Intrând în subiectul sugerat de titlul articolului, trebuie să
menţionez faptul că, în ceea ce priveşte relaţia corporaţie-bancă,
proiectul SEPA impune noi standarde pentru procesarea cererilor
de plată. Concret, conform Regulamentului (EU) nr. 260/2015,
corporaţiile sunt obligate să utilizeze mesajele pain.001,
corespunzătoare standardului ISO20022, atunci când adresează
cereri pentru iniţiere de plăţi băncilor cu care lucrează.
Cum afectează această prevedere modul de lucru actual în relaţia
corporaţie-bancă?

Să însemne aceasta că soluţiile de ERP utilizate de corporaţii vor trebui
modificate astfel încât să genereze mesaje pain.001 în loc de actualele
mesaje MT sau TXT? Să însemne aceasta că soluţiile utilizate de corporaţii

pentru interfaţare cu băncile partenere vor trebui modificate astfel încât să
proceseze mesaje pain.001 în loc de actualele mesaje MT sau TXT? Aceste
două întrebări au un singur răspuns comun: Da! Cât de costisitor va fi, atât
pentru corporaţii, cât şi pentru bănci, să suporte astfel de modificări în
infrastructura lor IT?
Compania pe care o reprezint, Allevo, s-a aplecat asupra acestei probleme, în
încercarea de a găsi soluţii care să minimizeze impactul înlocuirii
instrucţiunilor în format MT/TXT cu instrucţiuni în formatul pain.001 şi ne
place să credem că am reuşit să găsim abordarea optimă pentru toate părţile
implicate.
În abordarea noastră, nici soluţiile de ERP utilizate de corporaţii, nici soluţiile
utilizate de corporaţii pentru interfaţare cu băncile partenere nu vor trebui
modificate, dacă în fluxul operaţional se introduce soluţia FinTP cu
funcţionalitatea FinTPc-SEPA. Soluţia menţionată se integrează între aplicaţia
ERP a corporaţiei şi aplicaţia de interfaţare cu banca parteneră, putând fi
găzduită de corporaţie, respectiv de banca parteneră, sau de un service
provider interesat să ofere serviciul de conversie în formatul
pain.001 pentru mai multe corporaţii.
Chiar dacă funcţia de bază a soluţiei FinTPc-SEPA este aceea de
asigurare a conversiei din formatul MT/TXT în formatul
pain.001, ea este dezvoltată astfel încât să
asigure şi alte funcţii precum: procesarea
tranzacţiilor pe durata întregului ciclu de viaţă
(iniţiere automată/manuală, îmbogăţire cu
informaţii suplimentare, autorizare), posibilităţi
de căutare avansată şi de raportare, posibilităţi
de validare (detecţie de duplicate, validare IBAN,
validare limite de sumă, etc.), raportare de
lichiditate, reconcilierea tranzacţiilor, configurări
specifice pentru fişierele sursă utilizate,
jurnalizarea erorilor etc.
Pentru mai multe informaţii referitoare la soluţia
FinTPc-SEPA îmi puteţi scrie oricând la adresa
sorina.bera@allevo.ro.
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