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SEPA a fost şi este un proiect ambiţios,
ce delimitează zona în care cetăţenii,
companiile, şi alţi actori economici pot
să iniţieze şi să primească plăţi în euro,
în Europa, în interiorul sau exteriorul
graniţelor naţionale, în aceleaşi
condiţii, cu aceleaşi drepturi, obligaţii,
indiferent de locul acestora. Allevo s-a
implicat de la începuturi în sprijinirea
alinierii graduale a entităţilor din
România la aceste standarde. Ce aţi
întreprins anume?

Încă „de la începuturi”, am
încercat să valorificăm
oportunitatea creată de
implementarea proiectului
SEPA, astfel că încă din 2008
am adăugat soluţiei
qPayIntagrator, în prezent
FinTP, funcţionalitatea pentru
asigurarea compatibilităţii cu
standardul SEPA. Astfel,
aplicaţia qPayIntegrator a fost
prima soluţie certificată
SWIFTReady SEPA, fiind
totodată prima soluţie bancară
românească, destinată
sistemelor de plăţi, care obţine
recunoaşterea de prestigiu a
SWIFT privind conformitatea
demonstrată cu standardele
industriei bancare. De-a lungul
timpului, am implementat
această funcţionalitate la bănci
de prestigiu din România, care
au apelat la serviciile noastre,
dar şi la o cunoscută bancă din
Olanda.

Proiectul SEPA EURO a avut ca termen
final de implementare data de 31
octombrie 2016 pentru băncile aflate
in ţările din zona non-Euro. Anul trecut
aţi realizat cu succes, alături de clienţii
dvs., acest proiect, asistând băncile din
România astfel încât să fie respectată
data de finalizare a proiectului impus
de Consiliul European al Plăţilor. Cu
cine anume şi în ce fel aţi colaborat în
acest sens?

Dacă ne referim numai la anul
2016, am colaborat cu
EximBank, Garanti Bank  şi
Raiffeisen Bank. A fost un efort
susţinut de ambele părţi,
furnizor şi client, şi le suntem
recunoscători clienţilor noştri,
care s-au organizat exemplar
pentru a ne putea încadra cu
implementarea în termenul
stabilit. Două dintre aceste
bănci au fost asistate de noi
pentru asigurarea
conformităţii SEPA în relaţie cu
băncile lor corespondente, iar
pentru a treia bancă am
implementat o soluţie care se
instalează la clienţii
corporatişti, asigurându-le
conformitatea SEPA în relaţie
cu banca.

În 2016 aţi lansat şi distribuit în model
open-source soluţia FinTPc-SEPA, un
convertor inovator, care oferă
corporaţiilor posibilitatea de a iniţia
plăţi în Euro şi de a le trimite în
conformitate cu standardul SEPA către
furnizorii lor de servicii financiare. De
ce a fost nevoie de această soluţie?

Este vorba tocmai de soluţia
pe care am amintit-o puţin mai
devreme. Iniţiativa a aparţinut
clientului nostru, care a dorit
să se conformeze prevederilor
Regulamentului (EU) nr.
260/2015. Potrivit acestui
Regulament, corporaţiile sunt
obligate să utilizeze mesajele

pain.001, corespunzătoare
standardului ISO20022, atunci
când adresează  băncilor cu
care lucrează cereri pentru
iniţierea de plăţi, astfel că
Allevo a inclus în portofoliul
său soluţia FinTPc-SEPA care
răspunde acestei cerinţe.
Detalii despre modul de
implementare a
Regulamentului în piaţa din
România se găsesc pe site-ul

ARB, şi ne  bucurăm că am
putut să ne aducem
contribuţia la realizarea
acestui proiect. De asemenea,
tragem un semnal de alarmă
pentru băncile care au clienţi
ce nu au făcut încă acest pas,
deoarece Regulamentul
prevede clar necesitatea ca şi
corporaţiile să comunice
folosind standardul SEPA în
relaţie cu băncile.

„Continuăm să promovăm
aCCeptarea şi utilizarea
soluţiilor open sourCe în
mediul banCar”
interviu cu Sorina Bera, Ceo, allevo



Datele Ministerului de Finanţe arată că
Allevo a crescut în 2015 faţă de 2014
atât ca rulaj, cât şi ca profit. Cum s-a
încheiat 2016?

La fel ca în anii anteriori, am
încheiat pe profit, deşi pentru
noi 2016 a însemnat un an
deosebit de dificil din multe
puncte de vedere. Ne dorim ca
astfel de rezultate să
vorbească de la sine despre
stabilitatea companiei, despre
profesionalismul colegilor mei,
despre cultura noastră
organizaţională, despre
determinarea noastră de a
continua să facem ceea ce ştim
cel mai bine, aşa cum am fost
învăţaţi de cel care a înfiinţat
compania acum 18 ani.

Ne apropiem de intrarea în vigoare, la
1 ianuarie 2018, a noii Directive
europene de servicii de plată PSD2.
Care vor fi principlalele provocări pe
care le vor avea de depăşit jucătorii din
industria de plăţi?

Acceptarea de a expune o arie
de activitate tradiţională unui
terţ, de curând apărut şi
acceptat în piaţă, versus a o
face în relaţie cu o bancă
comercială, este o reală
provocare. Acceptarea de a

împărtăşi unui terţ informaţii
despre proprii clienţi, este o
provocare şi a fost unul dintre
subiectele principale ale World
Economic Forum de la Davos
din ultimii ani. Şi dacă mai
aducem în discuţie şi FinTech-
urile, ce aparent reprezintă o
ameninţare pentru bănci, lista
provocărilor devine din ce în
ce mai mare. Totuşi, în viziunea
noastră, FinTech-urile
completează băncile, nu le
concurează şi nu încearcă să le
înlăture, căci ele nu au
capabilitatea să înlocuiască în
totalitate băncile. Ştiu că există
argumente de o parte şi de
alta, însă în viziunea noastră
băncile şi FinTech-urile ar
trebui să lucreze împreună,
pentru a reuşi să livreze
consumatorilor servicii
moderne şi performante. În
mod ideal, băncile şi FinTech-
urile ar trebui să îşi unească
eforturile şi creativitatea
pentru a rezolva cât mai multe
dintre problemele de
incluziune socială şi printr-o
astfel de abordare să câştige
noi clienţi, nu prin preluarea
lor unul de la celălalt.
Într-un astfel de context,
băncile se vor gasi în faţa

provocării de a înţelege şi de a
învăţa comportamentul
clienţilor, de a se adapta în
permanenţă dinamicii cu care
comportamentul acestora se
modifică, de a fi capabile să
ofere cu rapiditate servicii
personalizate imediat ce piaţa
generează oportunităţi. Şi
toate acestea, în condiţii de
siguraţă şi securitate depline,
cu respectarea tuturor
reglementărilor pieţei. Astfel
că vorbim de tehnologie,
vorbim de agilitate, vorbim de
flexibilitate. 
În opinia noastră, având aceste
provocări în faţă, băncile vor
trebui să fie suficient de abile
ca să nu îşi propună susţinerea
dezvoltării de produse/soluţii
IT din ce în ce mai
performante, din resurse
proprii, ci mai degrabă să
accepte prezenţa în piaţă a
furnizorilor FinTech, a căror
menire tocmai aceasta este –
să inoveze şi să creeze produse
noi, pe placul clienţilor.
În acest context, noi
continuăm să promovăm
acceptarea şi utilizarea
soluţiilor open source în
mediul bancar, acestea putând
să asigure un nivel ridicat de

flexibilitate şi transparenţă la
nivel de infrastructură.

Ce ţinte preliminare are Allevo pentru
anul în curs? Care sunt obiectivele,
proiectele majore al companiei în
2017?

Ne dorim cu tărie ca şi în 2017
să ne dezvoltăm şi să fim cât
mai agili în a întâmpina
problemele cu care se
confruntă clienţii noştri. Am
stabilit o serie de obiective
îndrăzneţe, acestea cuprinzând,
printre altele: căştigarea de noi
clienţi pentru soluţia FinTP,
continuarea eforturilor de
promovare a soluţiilor Allevo în
pieţele externe (Moldova,
Balcani, Africa), urmărirea
oportunităţilor identificate pe
plan local (PSD2, popriri,
asigurări, corporaţii), crearea
unei reţele de ambasadori
FinTP, atragerea instituţiilor şi
identificarea de surse de
finanţare pentru dezvoltarea
portofoliului de produse şi
servicii. La final de 2017 vom
trage linie şi ne dorim ca
socoteala de atunci să se
potivească celei pe care ne-o
facem acum, la început de an.

Cristian Pavel
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