Degetul pe rană

Numai baNcă să Nu fii!
De Sorina Bera, CEO Allevo, www.allevo.ro
În zilele noastre, când tehnologia îşi depăşeşte parcă propriile limite şi acaparează din ce în ce mai
multe industrii tradiţionale, numai bancă să nu fii! În mod tradiţional, băncile sunt organizate în
unităţi teritoriale (sucursale, agenţii), strategia lor, tehnologia lor, sistemul de stimulente, informaţiile
lor despre clienţi – toate fiind structurate în jurul unităţilor teritoriale şi al liniilor de produse.

endinţele actuale, însă,
împing băncile să iasă din
zona de confort în care
s-au obişnuit să opereze şi să
adopte strategii digitale. astfel,
băncile trebuie să se orienteze,
mai mult ca niciodată, spre
platforme şi date electronice, şi
numai în plan secundar spre
extinderea prin unităţi teritoriale.
soluţii tehnologice există, însă
problema reală nu este alegerea
tehnologiei potrivite, ci adaptarea modelului de organizare a
băncilor la noi procese şi fluxuri
operaţionale.
În mod inevitabil, băncile au
început deja să migreze spre
canale electronice de tranzacţionare, pentru a oferi tranzacţii
la un cost mult mai scăzut comparativ cu tranzacţiile procesate
prin intermediul propriilor
salariaţi de la ghişee. un astfel
de model de operare nu este
dificil de adoptat de către clienţi,
pentru care calculatoarele şi
telefoanele mobile inteligente au
devenit deja absolut fireşti, fiind
integrate în viaţa lor cotidiană,
partea dificilă rămânând în
seama băncilor, ca furnizor al
unor astfel de servicii, aflate deja
la mare concurenţă cu tipuri noi
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de furnizori de servicii financiare, care până acum s-au
dovedit a fi deosebit de agili
(Google, amazon, PayPal, apple
Pay, currency cloud, Lending
club, alibaba, Trasferwise etc.).
consumatorii deja se aşteaptă ca
tranzacţiile bancare să devină
gratuite sau să aibă un cost
insesizabil. aşadar, băncile sunt
nevoite să creeze canale
alternative de venit şi să se
finanţeze, de exemplu, prin
serviciile pe care le vor presta
sau prin alte produse pe care le
pot oferi clienţilor.

¦ BankingTech

Şi iată de ce este în interesul
băncilor să facă alianţe cu
furnizorii de tehnologie capabili
să ofere şi să implementeze
soluţii care să optimizeze şi să
eficientizeze zona de operaţiuni
bancare, care să aducă un plus de
procese noi de business, complementare celor tradiţionale.
allevo îşi adaptează soluţia
finTP astfel încât să aibă
capabilitatea de a consolida
fluxuri de valori alternative,
înţelegând prin valori atât
monedele tradiţionale, cât şi
monede digitale de tipul bitcoin,

titluri etc. finTP se poate
interfaţa cu o gamă diversificată
de tehnologii şi canale de
comunicaţie, precum sWifT,
blockchain, Ripple. Nu în
ultimul rând, finTP poate deveni
pentru corporaţii o fereastră
unică de procesare şi gestionare
a tranzacţiilor sub diferite forme,
de la tranzacţiile financiare
tradiţionale până la comerţul de
tip barter, oferind astfel
posibilitatea unei colaborări mai
facile, dar în acelaşi timp standardizate, între bănci şi întreprinderile cu care acestea lucrează.

