Allevo despre
Importanța colaborării în sectorul IT
Comunitate, inovație, colaborare – acestea sunt fundamentele pe care Allevo s-a bazat
întotdeauna. A fost prin urmare firească inițierea colaborării cu clustere regionale ale
căror obiective sunt valorificarea creativității și a noilor tehnologii, susținerea
inițiativelor antreprenoriale, atragerea de investiții, încurajarea inovării, conectarea la
piața globală și altele.
Așa Allevo a ajuns să devină membru al Clusterului Regional
Inovativ EURONEST IT&C Hub, alături de care se bucură de
statutul privilegiat de beneficiar al unei importante finanțări
europene. Mai precis, în calitate de întreprindere care își
desfășoară activitatea în România în cadrul clusterelor centrate
pe domeniul IT&C, în luna august a acestui an, Allevo a obținut
finanțare europeană pentru proiectul său axat pe dezvoltarea
unei soluții software inovatoare pe partea de trezorerie din IMMuri și corporații: FinOps Suite.
Proiectul, în denumirea sa completă „Dezvoltare soluție
software inovativă Treasure Open Source Software – TOSS”,
cuprinde nu doar dezvoltarea aplicației menționate, ci și a unei
unelte de testare automată și a unei unelte de benchmarking,
precum și reproiectarea portalului allevo.ro și dezvoltarea
comunității FINkers United.
La sfârșitul acestui proiect, Allevo va oferi soluții inovatoare
de prelucrare a tranzacțiilor financiare membrilor clusterului
EURONEST (21 membri fondatori + 53 membri aderenți, lista
rămânând deschisă). Aceste soluții vor fi distribuite în regim
open-source. De ce open-source? Pentru că aceasta este, de ani buni,
filosofia de business a Allevo: credem în progres prin unirea
forțelor și a resurselor.
O dovadă în acest sens o constituie și comunitatea fondată
în 2014 cu prilejul primului proiect open-source deja

implementat – FinTP – și care poartă numele destul de sugestiv FINkers
United – o prescurtare jucăușă pentru „financial thinkers”. Comunitatea își
propune să unifice două ecosisteme importante – IT și financiar-bancar – și
este deschisă atât specialiștilor IT, cât și analiștilor de business sau experților
financiari. Aderarea la clusterul EURONEST reprezintă deja un prim pas spre
extinderea FINkers United și, în cei 2 ani de proiect de acum înainte, creșterea
este mai degrabă o garanție, decât un simplu deziderat.
În fapt, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în cadrul căruia
Allevo a obținut cofinanțarea pentru acest proiect, promovează măsurile de
îmbunătățire a infrastructurii IT&C și dezvoltarea inovării prin clustere, ceea ce
se potrivește ca o mănușă. Mai mult, dezvoltând o nouă aplicație open-source
dedicată IMM-urilor și corporațiilor (FinOps Suite), se mai adaugă un
ecosistem în schema inițial proiectată, construind o arhitectură modernă care
să le conecteze pe acestea la băncile cu care lucrează și oferindu-le, astfel,
șansa de a utiliza aceeași tehnologie cu ele.
Un semn îmbucurător din partea clusterului EURONEST a venit deja anul
trecut, atunci când s-a anunțat că, dintre aplicațiile depuse în cadrul Acțiunii
2.2.1 a POC 2014-2020, peste 10% aparțin membrilor săi, proiectul Allevo fiind
unul dintre cele care au și convins ulterior. Astfel, pornim la drum cu încredere
în consolidarea procesului de interacțiune între specialiști, fie că provin din
firmele care au aderat la cluster sau din mediul de cercetare și instituții publice.
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* FinOps Suite este denumirea
comercială a soluției care are în
centru aplicația FinTPc, care se va
dezvolta în cadrul proiectului
„Dezvoltare soluție software
inovativă Treasure Open Source
Software – TOSS”
** Conținutul acestui material nu
reprezintă în mod obligatoriu
poziția oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului
României

