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Allevo despre
“Eating the financial world” la Sibos
La mijlocul lunii octombrie, în plin sezon al conferinţelor de toamnă, Sibos a reuşit să
atragă 8.200 de participanţi. Aceştia au venit în Singapore din peste 140 ţări pentru a-şi
cunoaşte omologii, pentru a afla ultimele noutăţi din industria serviciilor financiare,
pentru a afla opiniile experţilor renumiţi din domeniu, pentru a descoperi tehnologiile de
ultima oră şi, nu în ultimul rând, pentru a-şi face noi contacte.

Ediţia Sibos din acest an avut cea mai bună reprezentare
pentru regiunea APAC, fiind totodată a doua ca număr de
participanţi din toată istoria conferinţei.
Echipa Allevo care a participat anul acesta la Sibos a avut mai
multe obiective, respectiv să creeze vizibilitate pentru
companie şi pentru produsul fanion – FinTP, să informeze
partenerii actuali cu privire la ultimele evoluţii şi noutăţi legate
de companie şi să încurajeze toţi participanţii la conferinţă (în
principal din bănci, companii software şi de consultanţă) să
acorde mai mult interes tehnologiilor şi aplicaţiilor open
source.
În cadrul Sibos, Allevo a participat din nou cu stand propriu în
cadrul expoziţiei. Pe lângă întâlnirile avute de-a lungul celor
patru zile de conferinţă, Allevo a participat alături de SWIFT la
realizarea Innotribe Startup Challenge şi a organizat concursul
FinTP Quiz, finalizat cu un eveniment de degustare de vin
românesc.

Eating the financial world
Ca în fiecare an, Allevo a contribuit şi la nivel de conţinut livrat în programul
de sesiuni al conferinţei. De data aceasta, formatul Open Theatre a permis
reprezentanţilor Allevo să iniţieze o dezbatere cu participanţii la sesiune,
având ca temă principală impactul tehnologiilor open source în lumea
financiară.
Software-ul open source, odată doar domeniul pasionaţilor de tehnologie,
se extinde sau, aşa cum îndrăzneţ o spun unii, „devorează lumea”. De aceea,
în acest an, la Sibos, Allevo a pornit discuţia despre BOOST (Banking On
Open Source Technologies), despre crearea şi distribuirea de aplicaţii
software şi cunoştinţele aferente, în conformitate cu cultura open source,
despre inovaţie prin împărtăşirea know-how-ului şi prin colaborare şi
despre aducerea principalelor inovaţii în sistemele financiare deja stabilite.
Declaraţia lui Marc Andreessen din 2011 conform căreia software-ul
devorează lumea capătă o nouă semnificaţie în lumina predicţiilor IDC,
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conform cărora tehnologiile mobile, cloud, social şi big data vor influenţa
şi chiar transforma firmele din toate industriile. Chiar dacă apetitul pentru
open source nu este atât de mare în lumea financiară comparativ cu alte
industrii, se poate observa o tendinţă crescătoare de adoptare şi
contribuţii. De aceea, în cadrul discuţiilor au fost abordate şase teme
principale asociate cu software-ul open source. Scopul a fost acela de a
oferi o imagine de ansamblu asupra OSS şi cum acesta poate să satisfacă
nevoile industriei financiare.
Prima temă abordată a fost filozofia open source, unde principiul de bază
este partajarea. Allevo mizează pe cultura open source, având convingerea
că prin colaborarea cu profesioniştii din domeniu care împărtăşesc aceleaşi
valori se pot obţine cele mai bune rezultate.
Următoarea temă abordată a fost legată de tendinţele de distribuţie a
aplicaţiilor software, fireşte cu accent pe modelul de distribuţie open source.
Autorităţile publice încurajează tot mai mult adopţia de aplicaţii open source
în favoarea celor cu licenţă comercială, susţinând prin reglementări
legislative pe achiziţii publice la nivel naţional sau chiar european. Pe lângă
instituţii guvernamentale, din sistemul medical sau al educaţiei, industria
financiară începe să-şi îndrepte atenţia spre adopţia de software open source
nu doar la nivelul infrastructurii pentru a reduce costurile, ci şi la nivelul

aplicaţiilor. Conform predicţiilor Gartner, software-ul
open source va face parte din portofoliul aplicaţiilor
critice ale tuturor corporaţiilor de top până în 2016.
Următoarele teme au vizat în special calitatea şi
securitatea aplicaţiilor open source. Pentru orice
aplicaţie software, calitatea este determinată de
funcţionalitatea livrată utilizatorului final şi de o serie
de atribute – în cazul aplicaţiilor critice din zona
financiară, cele mai importante sunt securitatea,
fiabilitatea, disponibilitatea, robusteţea, scalabilitatea.
Concluzia a venit oarecum natural – calitatea softwareului este dată de capacitatea de livrare a comunităţii
implicate în dezvoltarea sa, iar open source prin natura
sa are avantajul că poate mobiliza comunităţi mai mari
decât este posibil unei singure companii. Reprezentanţii Allevo au furnizat amănunte din experienţele lor
din cadrul procesului de migrare de la software
proprietar la software open source, care a implicat o
serie de îmbunătăţiri tehnice descoperite odată cu
scanarea şi documentarea codului pentru identificarea
vulnerabilităţilor, consistenţei şi conformităţii cu
constrângerile de licenţiere.
Un alt subiect dezbătut a fost open source ca platformă
de inovare. Argumentul este că open source permite
companiilor să dezvolte în colaborare software pentru
procesarea tranzacțiilor sau asigurarea conformităţii cu
reglementările, activităţi care trebuie îndeplinite de
toate instituțiile financiare, dar care nu sunt un factor
diferenţiator în dezvoltarea afacerii. Astfel, li se oferă
posibilitatea de a elibera resurse şi a se concentra pe
dezvoltări strategice unde pot obţine
avantaje în faţa competitorilor.
Ultima temă adusă în discuţie s-a axat pe
comunitate – roluri, diferenţa dintre
comunităţile tradiţionale formate dintrun furnizor cu mai mulţi utilizatori şi
comunităţile open source, unde fiecare
poate contribui în aria sa de competenţă
şi influenţa deciziile strategice legate de
dezvoltarea produsului.
Sesiunea s-a încheiat cu invitaţia Allevo
de a participa la construcţia primei
comunităţi open source din lumea
financiară, FINkers United, care are ca
obiectiv asigurarea interoperabilităţii pe
întreg lanţul de procesare al tranzacţiilor
financiare, definind un nou nivel de
standardizare semantică.
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