Allevo despre
Saltul în open source II
Allevo a publicat, pe 24 ianuarie, codul sursă al primei aplicaţii open source pentru
procesarea tranzacţiilor financiare, FinTP, şi a lansat comunitatea din jurul acesteia,
FINkers United.

Anunţul oficial l-am făcut în cadrul evenimentului
organizat în data de 24 ianuarie 2014 la Athenée
Palace hilton Bucharest. Ne-a bucurat participarea a
numeroşi specialişti din domeniul financiar-bancar şi
informatic, evenimentul având ca principal obiectiv
crearea de vizibilitate asupra proiectului nostru FinTP
– prima platformă open source destinată procesării
tranzacţiilor financiare – şi a comunităţii FINkers
United, pe care am creat-o în jurul acesteia.
„Este poate cea mai inspirată şi complexă iniţiativă pe
care Allevo a avut-o în istoria sa”, a spus Sorin Guiman,
Chairman Allevo. „Iniţiativă care a determinat şi un redesign la nivelul proceselor din companie pentru
armonizarea cu modelul de business open source”, a
adăugat horia Beschea, CTO Allevo şi (primul)
Preşedinte al FINkers United.
Aşa cum am afirmat cu fiecare ocazie, succesul
iniţiativei depinde în mare măsură de consolidarea
comunităţii FINkers United (Financial Thinkers United)
– o comunitate deschisă unui spectru larg de profiluri de
expertiză profesională, menită să întreţină şi să dezvolte proiectul FinTP.
De aceea, noul CEO Allevo, Corina Mihalache, a lansat o invitaţie deschisă
tuturor participanţilor la evenimentul din 24 ianuarie, dar şi celorlalţi
membri ai ecosistemului financiarbancar, de a participa activ la dezvoltarea acestui proiect, care reprezintă o premieră în piaţa financiară.
Invitaţia vine din convingerea că
fiecare membru FINkers United, prin
expertiza sa, poate aduce o contribuţie esenţială la succesul FinTP şi,
totodată, în speranţa că majoritatea
îşi vor regăsi reprezentat crezul valoric şi profesional în fundamentul acestei
comunităţi, menite să potenţeze colaborarea transparentă şi eficientă, în
condiţii de siguranţă şi respectare a eticii de afaceri.

vindea?” Răspunsul este simplu: am simţit nevoia unei noi
construcţii de afaceri, care să adreseze problema bugetelor IT în
scădere – prin reducerea substanţială a investiţiei iniţiale de
capital şi a costurilor operaţionale –, dar şi pe cea a accesului
liber la cunoştinţe şi care să promoveze lucrul în colaborare. Prin
proiectul FinTP, ne propunem realizarea unui nou standard, care
să ducă la creşterea interoperabilităţii tranzacţiilor financiare
între diferite industrii şi geografii. Atât băncile, cât şi alte instituţii
(financiare sau nefinanciare) vor putea avea acces liber la codul
aplicaţiei FinTP, putându-l prelua şi folosi în funcţie de cerinţele
proprii. Noi vom fi însă la dispoziţia tuturor, oferind servicii de
consultanţă, implementare, întreţinere şi personalizare. Practic,
în acest fel toţi avem de câştigat.
Lansăm acum o invitaţie deschisă şi tuturor cititorilor de a vizita
noul portal al comunităţii FINkers United www.fintp.org, pentru
a vedea modul în care am gândit fundamentul acestei
comunităţi şi, de ce nu, de a adera ca membri activi ai acesteia.

Mulţi ne-au întrebat „De ce? De ce a făcut Allevo această alegere: să ofere «la
liber» (căci asta înseamnă open source) o platformă pe care până acum o
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