
„În acest an, SIBOS a avut loc între 25 [i 29
octombrie la Amsterdam [i pentru noi a repre -
zentat a treia participare cu stand. La aceast`
edi]ie, putem spune c` am remarcat cum intere -

sul pentru companie a crescut foarte mult.
Probabil c` a contat mult faptul c` am avut
continuitate; BIS [i-a f`cut un plan, cu o prezen]`
multianual` la SIBOS, [i este limpede c` în al

treilea an încep s` se vad` roadele prezen]ei
noastre”, ne-a declarat Dan Anghelescu, Opera -
tions Manager, BIS.
Potrivit acestuia, num`rul vizitatorilor la stand a
fost mai mare decât în al]i ani, dar semnificativ a
fost interesul participan]ilor. „Oamenii au început
s` ne cunoasc` [i s` aprecieze solu]iile, chiar dac`
suntem ni[te juc`tori mici pe lâng` gigan]ii de
acolo. Probabil c` suntem cea mai mic` firm` din
punctul de vedere al cifrei de afaceri care
particip` la SIBOS cu stand propriu. Majoritatea
celor care au venit nu ne-au întrebat cine suntem,
ci s-au interesat de o anumit` solu]ie pe care noi
o oferim. Cert este c` nu s-a terminat criza, iar
lumea caut` solu]ii cost effective”, a completat
Dan Anghelescu. 
Un impact mare asupra interesului participan]i -
lor l-a avut sesiunea Streamlining the Financial
Supply Chain Ecosystem, organizat` de BIS, la
care au fost invitate în principal personalit`]ile
din zona de business bancar.
Printre paneli[ti s-au num`rat Christian Kothe,
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Head of Central & Eastern Europe – SWIFT, Radu
Gra]ian Ghe]ea, pre[edinte [i CEO al CEC Bank,
Lauren]iu Andrei, Director General Adjunct al
Trezoreriei Statului, din cadrul Ministerului
Finan]elor Publice, Rodica Tuchil`, Senior Advi -
sor, Asocia]ia Român` B`ncilor, Ruud van der
Horst, Consultant, [i Corina Mihalache, Business
Consultant Business Information Systems.
La sesiunea organizat` de SWIFT „Workers' remi t-
tances: Your global platform for person-to-per -
son payments”, a fost invitat s` expun` punctul
de vedere al BIS Sorin Guiman, directorul general
al BIS. „Am certificat qPayIntegrator pentru
conformitatea cu solu]ia SWIFT pentru remiteri
intermediate bancar. Ideea este c` b`ncile sunt
interesate, de câ]iva ani, s` ofere servicii de
remiteri trans [i intrafrontaliere suportând orice
combina]ie de la/c`tre - cash/cont”, a declarat,
pentru „e-Finance”, Sorin Guiman.
Conform acestuia, în cazul particular al
sistemului electronic de pl`]i din România, s-ar
putea realiza o eficientizare extraordinar` pentru
to]i participan]ii la sistem, dac` solu]ia BIS de
remiteri, bazat` pe arhitectura SWIFT, s-ar extinde
[i pentru pl`]ile de salarii, pensii, subven]ii etc.

„SWIFT este un canal cunoscut de toat` lumea –
[i de b`nci [i de trezoreria statului. S-ar economisi
astfel sume importante de bani care reprezint` în
prezent un cost distinct. Aceast` oportunitate a
fost de altfel identificat` [i de Citibank [i supus`
dezbaterii în cadrul unei sesiuni SIBOS din acest
an. Solu]ia BIS l`rge[te aria op]iunilor competit -
ive pentru solu]ii de remiteri, [i se pozi]ioneaz`
complementar fa]` de solu]iile practicate în
prezent”, a precizat directorul general al BIS. 
În cadrul coridoarelor clasice de remiteri,
România este ]ara de destina]ie (în 2009 s-au
înregistrat peste 3 miliarde de euro primi]i, fa]`
de aproximativ 160 milioane euro trimi[i). Sorin
Guiman a mai precizat c` aceast` solu]ie, pus` la
dispozi]ie de BIS, reprezint` o ofert` competitiv`,
care asigur` cicluri scurte de implementare, cu
bugete foarte rezonabile.
„Aceast` solu]ie prezint` multe avantaje: sigu -
ran]` oferit` de canalul SWIFT, conformitate cu
standardele [i cu reglement`rile bancare,
scalabi litate atât pentru zona opera]iunilor, cât [i
a business-ului bancar. În plus, putem oferi b`ncii
care apeleaz` la solu]ia noastr` [i o filtrare a
tranzac]iilor pentru prevenirea sp`l`rii banilor [i

combaterea terorismului financiar, contribuind
astfel la limitarea riscurilor opera]ionale”, a
completat liderul companiei BIS.
Dan Anghelescu, Operations Manager BIS, a
precizat c` BIS urm`re[te s` fructifice oportunit` -
]ile extrem de promi]`toare deschise de aceast`
edi]ie a SIBOS [i c`, în paralel, începe deja
preg`tirile pentru ca la SIBOS 2011 s` î[i
consolideze pozi]ia de juc`tor credibil într-o pia]`
în care încrederea se cl`de[te cu competen]`,
consecven]` [i continuitate.

Business Information Systems
tot mai conving\tor la SIBOS 

{i în 2010 cei mai importan]i juc`tori ai
industriei financiare s-au reunit sub
umbrela SIBOS (Swift International Banking
Operations Seminar) la Amsterdam. De
asemenea, [i în acest an, compania
Business Information Systems (BIS) a fost
unul dintre participan]i, 2010 fiind al
treilea an consecutiv când compania este
prezent` la Forumul [i Târgul Interna]ional
de Produse Financiar-Bancare SIBOS cu
un stand propriu. Evenimentul devine unul
din ce în ce mai atractiv pentru
participan]i, care, dat fiind contextul
economic în continuare nefavorabil, sunt
interesa]i de solu]ii performante, dar care
au îns` un cost sc`zut.

� Emiliana DOVAN

Tradi]ia SIBOS a început în anul 1980 [i
pân` în prezent s-a remarcat ca un
eveniment anual de prim rang al
comunit`]ii interna]ionale financiar-
bancare. Acesta reune[te managementul de
top (guvernatori, viceguvernatori b`nci
centrale, pre[edin]i, vicepre[edin]i b`nci,
directori executivi, institu]ii financiar-bancare
[i corpora]ii). În cadrul evenimentului sunt
aduse în discu]ie tendin]e ale industriei
serviciilor financiare, oportunit`]i [i
provoc`ri c`rora aceast` industrie trebuie
s` le fac` fa]`.
SWIFT s-a înfiin]at în 1973, în Belgia, ca o
societate privat` pe ac]iuni, non profit, prin
participarea a 239 de b`nci din 15 ]`ri. Scopul
acestei companii a fost  acela de a oferi
institu]iilor financiare din întreaga lume
servicii de transfer rapid de fonduri pe o baz`
standardizat`. În timp, SWIFT a devenit unica
fereastr` de conectare a zonelor
caracteristice categoriilor de pl`]i electronice,
care permite b`ncilor comerciale [i
institu]iilor financiare s`-[i optimizeze
costurile, întrucât pune la dispozi]ia acestora
un singur canal de comunica]ie, un singur
standard [i numeroase solu]ii pentru
derularea instruc]iunilor de plat`. 
Business Information Systems (BIS) este
unul dintre cei mai dinamici dezvoltatori de
software specializat, furnizor de solu]ii IT [i
servicii profesionale pentru sectorul
financiar-bancar.

SIBOS – un benchmark pentru
industria financiar-bancar\


