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Prima implementare a soluției white label de conformitate SEPA

Allevo despre

Așa cum menționam și într-un articol din noiembrie 2016,
Allevo a creat o soluție white label care să vină în sprijinul băncilor
și al corporațiilor care le sunt clienți, în contextul celor mai recente
reglementări SEPA pentru zona non-Euro, al căror termen limită a
fost 31 octombrie 2016.

Noutățile cu care venim acum se referă la implementarea cu
succes a acestei soluții de către Raiffeisen Bank România. Mai
precis, analiștii de business ai băncii și departamentul său juridic
au convenit că regulamentul EU 260/2012, cu toate reviziile (legea
231/2015), nu afectează numai relația dintre bănci și
corespondenții lor bancari, ci și pe cea dintre bănci și corporații.
Așadar, a devenit obligatoriu ca, începând de la data de 31
octombrie 2016, corporațiile din țările non-Euro să comunice cu
băncile folosind tipul de mesaj pain 001, un subset al standardului
ISO20022.

Allevo a propus o aplicație de sine stătătoare pe care banca
să o poată oferi mai departe corporațiilor pentru asigurarea
comunicării folosind acest standard, iar această abordare a
asigurat un impact minim asupra sistemelor și proceselor
existente la nivelul trezoreriilor corporațiilor.

Pentru bancă, această inițiativă a dus la unificarea comunicării
la nivel de client de business, reprezentând un pas în plus către
interoperabilitate, automatizare și standardizare, aducând un plus

de eficiență în activitățile de zi cu zi. 

Modelul ales de Allevo pentru crearea acestei aplicații a fost inspirat de
FinTP și de către funcționalitatea pentru conformitate SEPA deja existentă.
Allevo a creat o aplicație distribuită în regim open source care procesează
tranzacții și realizează conversia din format proprietar în formatul pain 001.
Modelul de distribuție GPL v3 permite unei bănci să ofere această soluție white

label clienților de business, fără vreo dependență de furnizorul care
a creat-o inițial, respectiv Allevo.

„A fost unul dintre cele mai interesante proiecte la care am
lucrat în ultima vreme, în principal datorită deschiderii de a discuta
variante pentru indentificarea celei mai bune soluții, nu numai
pentru bancă, dar și pentru corporațiile care le sunt clienți. Ne
mândrim cu faptul că acest proiect reprezintă o dovadă în plus că
modelul de business pe care îl practicăm este potrivit și acestei
industrii. Dacă am fi folosit un model diferit de licențiere, ar fi fost
dificil să găsim o modalitate prin care să putem oferi această
unealtă clientului nostru fără a introduce pași sau costuri
suplimentare”, a spus Sorina Bera, CEO Allevo.

Celelalte țări vizate de aceste reglementări sunt: Bulgaria,
Croația, Danemarca, Islanda, Liechtenstein, Marea Britanie,
Norvegia, Polonia, Republica Cehă, Suedia și Ungaria, iar următorii
pași de armonizat din perspectiva SEPA ar putea viza plățile instant,
pe cele mobile și facturarea electronică.
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Convertorul FinTP SEPA pentru corporații, o soluție Allevo open source prezentată deja
aici, a primit premiul e-Payments pe 31 ianuarie 2017, acreditând astfel efortul comun
al echipelor Allevo și Raiffeisen Bank România de a duce acest proiect la bun sfârșit.

“Am ales Allevo nu numai pe baza
istoricului de colaborare, dar și datorită
modelului de distribuție open source, care nu
ne-a fost oferit de către alți furnizori. Licența
GPL v3 a oferit Raiffeisen Bank România un
grad complet de control asupra codului sursă
al aplicației și posibilitatea de a o reoferi oricât
de multor clienți ne dorim.

Echipa noastră a analizat cu deosebită
atenție impactul prevederilor regulamentului
260/2012 și a ajuns la concluzia că legiuitorul

face obligatorie trimiterea mesajelor de plăți de către corporații înspre
bănci utilizând tipul de mesaj pain 001. De aceea, echipa Raiffeisen
România a avut ideea de a crea această soluție care realizează o tranziție
ușoară și neintruzivă la nivel de client, asigurând în același timp
conformitatea cu cerințele reglementării.”

LAURA CRISTEA, 
Business Analyst, Raiffeisen Bank România


