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Prezenţa la cel de-al doilea cel mai mare Sibos

Allevo despre

Faptul că a fost organizat în Europa a stârnit interesul a

numeroşi specialişti din industria financiară. An de an, Geneva

atrage un număr tot mai mare de start-up-uri şi IMM-uri şi

găzduieşte aproximativ 200 de corporaţii.

Blockchain şi cybersecurity au fost cele mai disputate subiecte

la evenimentul din acest an, alături de topicuri precum plăţile

instant, inteligenţa artificială sau incluziunea financiară. 2016

a fost perceput ca un an de referinţă pentru inovaţie şi profe -

sioniştii din domeniul financiar aşteaptă cu interes să vadă ce

urmează. Dacă până acum ce s-a întâmplat prin aducerea

startup-urilor FinTech în faţa băncilor a fost un ciclu de învăţare,

de ambele părţi, de-acum înainte ne putem aştepta la un nivel

mai avansat al discuţiilor şi la o colaborare în adevăratul sens al

cuvântului. Unele voci susţin că băncile nu sunt încă pregătite

pentru „the next big thing” şi un mesaj evidenţiat la Sibos a fost

faptul că securitatea trebuie să primeze.

Nevoia de tehnologizare este foarte stringentă în prezent

deoarece am ajuns în punctul în care produsele şi serviciile

trebuie să îndeplinească şi să se plieze pe nevoile consuma -

torilor într-un mod eficient şi de succes, altfel consumatorii îl

vor refuza. Concluzia a fost că este necesară o cooperare cu noii

furnizori de tehnologie. Au fost lectori care au susţinut că există

modalităţi prin care o bancă poate “distruge” un FinTech

mizând pe analiză de risc şi acces la date, dificultatea venind din partea

capitalului uman, precum şi din zona sectorului tradiţional.

Cu un deadline care se apropie cu paşi rapizi şi un apel clar către bănci să

acţioneze până în 2017, liderii din industrie au discutat la Sibos potenţialul,

barierele în implementare şi beneficiile plăţilor instantanee, atât locale, cât

şi transfrontaliere. Standardizarea soluţiei se dovedeşte a fi dificilă în zona

Euro şi este probabil să asistăm la o fragmentare a modelului, adaptat

nevoilor locale.

Utilizatorii finali sunt cei care “conduc” peisajul plăţilor instantanee şi

majoritatea companiilor încearcă să ţină pasul. Concurența, reglementările,

tehnologia și cererea pieţei sunt cele patru motive principale pentru care

plăţile contiuă să evolueze. PSD2 ar putea fi un element cheie în această

privință, deoarece va oferi oportunităţi unor "oameni foarte creativi" și va

genera noi posibilități pentru sistemele de plăţi.

Obiceiurile consumatorilor s-au schimbat, iar aceştia s-au obişnuit cu

serviciile instantanee oferite de tehnologiile cu care interacţionează în

viaţa de zi cu zi. Asta înseamnă că ei se vor aştepta la experienţe mai bune

şi mai rapide de la băncile lor.

Reglementările sunt un lucru dificil de preîntâmpinat, în contextul în care 

trebuie să acţionezi cu informaţii incomplete asupra unei tehnologii care

se modifică constant. Ca şi industrie, a susţinut unul dintre lectorii prezenţi

la sesiunile de la Sibos, nu suntem pregătiţi să spunem dacă platforme

precum cloud sau tehnologii precum blockchain sunt capabile să facă faţă

la nivelul celor actuale.

Prezenţa Allevo la Sibos

Este pentru a noua oară consecutiv când Allevo participă la acest eveni ment

cu stand propriu. Ne-am bucurat să ne întâlnim cu partenerii noştri şi să

cunoaştem persoane noi din zona noastră de interes. Faptul că a fost

organizat în Europa, pentru Allevo a adus un plus de valoare evenimen -

tului. Mai multe întâlniri, mai mulţi oameni relevanţi, detalii logistice mai

uşor de gestionat.

Produsul nostru fanion, FinTP, precum şi dezbaterile pe tema

Banking On Open Source Technologies au stârnit interesul

participanţilor la Sibos. Allevo este promoter al tehnologiilor

open source în in dustria bancară şi în ultimii ani a atras noi

clienţi. Tehno lo gi i le open source permit un grad ridicat de

flexibilitate şi trans pa renţă la nivel de infrastructură, creeaza

posibilitatea setarii unui nou nivel de standardizare, genereaza

interopera bilitate si aliniere la standarde mai rapida, mai 

buna si mai ieftina.

La fel ca în anii trecuţi, Allevo a organizat o sesiune de tip Open

Theatre pe tema “Banca model”, sesiune în care a pre zentat

cum o bancă poate deveni model de referinţă pentru industria sa.

De asemenea, Allevo, mandrindu-se cu faptul ca este o

companie cu capital 100% privat romanesc, a organizat în

stan dul propriu un eveniment de degustare de vinuri

autohtone care a reunit numeroşi iubitori de vinuri.

Urmatoarele locatii anuntate pentru Sibos sunt, in ordine,

Toronto, Sydney si Londra. Ne dorim sa va tinem si in viitor la

curent cu ultimele tendinte din sectorul financiar-bancar,

discutate la cele mai relevante evenimente ale industriei.

IOANA GUIMAN, 
Business Development Manager and Partner Allevo

www.allevo.ro

Cei mai importanţi oameni din industria financiară s-au reunit la finalul lunii septembrie
la Geneva pentru a participa la cel mai mare eveniment din industrie, Sibos. Organizat în
„Capitala Păcii”, evenimentul a fost al doilea cel mai mare din istoria Sibos, reunind peste
8.000 de participanţi.


