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n virtutea unui parteneriat deja de
tradi]ie pe care îl avem cu clien]ii
no[tri în zona SWIFT, am fost
contacta]i recent s` ofe rim
informa]ii despre solu ]ia SWIFT
adresat` spa]iului cor pora]ie-

banc`. Cerin]a a fost generat` de solicitarea
unui mare grup interna]ional care î[i
concentreaz` opera]iunile regio nale într-o ]ar`
vecin` [i care, urm`rind îmbun`t` ]irea
proceselor financiare, a decis stabilirea unui
canal standard de intercomunicare cu b`ncile
partenere, prin re]eaua SWIFT, pentru
derularea opera]iu nilor de cash management
[i trezorerie. În contextul eforturilor noastre
de promovare a acestor solu]ii, intensificate
începând cu anul trecut prin abordarea direct`
a celor interesa]i [i dezbaterea temei în cadrul
unor seminarii dedicate, ni s-a confirmat înc`
o dat` c` exist` nevoia de informa]ii în acest
domeniu. 
Prima observa]ie f`cut` de corpora]ii în
cadrul seminariilor a fost c` ar exista o
nevoie a unei centraliz`ri în acest domeniu
nu numai pentru corpora]iile interna]io nale,
ci [i pentru corpora]iile care au rela]ii cu mai
multe b`nci [i care, de[i folosesc solu]ii de
electronic banking, nu ob]in o automatizare
real` pe fluxul ERP – inter fa]a bancar`,
respectiv pe cel de raportare a soldului. În ce
sens? Aplica]iile ERP permit exportul
pl`]ilor în fi[iere, dar acestea trebuie uneori
importate manual în interfa]a b`ncii prin
care se vor executa pl`]ile, formatele
acceptate de fiecare interfa]` difer`, anumite
pl`]i trebuie modificate de operatori pentru
completa rea unor informa]ii utile, necesare
bene ficiarilor, unele trebuie chiar s` fie
reintroduse manual.

În ce const` solu]ia SWIFT pentru cor po -
ra]ie-banc`? Pentru corpora]ie în seam n`
posibilitatea de a utiliza un  canal de
comunicare standard,  de a folosi o singur`
interfa]` pentru accesarea tuturor b`ncilor cu

care lucreaz` [i, nu în ultimul rând, opor -
tunitatea de a-[i extinde setul de instrumente
utilizat în prezent. 
Primul beneficiu al acestei solu]ii const` în
eficientizarea opera]iunilor. Comple xitatea
mediului actual, determinat` de num`rul [i
varietatea conexiunilor fizice impuse de
folosirea solu]iilor proprietare puse la
dispozi]ie de fiecare banc` clien]ilor ei,
fiecare utilizând formate proprietare [i uneori
mecanisme de securitate diferite, poate fi
eliminat` prin utilizarea unei solu]ii
standardizate.

S` presupunem c` a]i f`cut investi]ia ini]ial`
[i acum a]i ajuns la acela[i nivel de
func]ionalitate ca cel anterior,  dar cu un
nivel de eficien]` evident mai ridicat.
Folosi]i prin urmare un canal standardizat [i
sigur, având o disponibilitate, a[a cum
afirm` SWIFT-ul, exprimat` cu cel pu]in 5
de 9 (99, 999%), folosi]i o singur` interfa]`
pentru a înc`rca,  autoriza [i transmite toate
pl`]ile, atât domestice cât [i externe,
indiferent de banca prin care dori]i s` le
ini]ia]i, respectiv pentru a primi extrasele de
la toate b`ncile partenere. Cu câteva
excep]ii, cam acestea consitituie baza
serviciilor de cash management actuale
(anumite solu]ii existente ofer` posibilitatea
vizualiz`rii unui sold inter mediar sau al
tranzac]iilor intermediare) [i asta se poate
implementa mai eficient [i mai sigur
folosind solu]ia SWIFT.  

Ce v-ar recomanda în acest caz ghidul
supravie]uitorului la selectarea unui nou
sistem (ghidul acesta nu e rodul ima gina]iei
noastre, el exist` [i este publicat de IBS
Publishing, fiind concentrat pe publicarea de
informa]ii [i  analize despre pia]a furnizorilor
de sisteme bancare)? S` nu înlocui]i un sistem
existent cu un sistem echivalent ca
func]ionalit`]i – pe termen lung acest lucru se
poate dovedi o alegere costisitoare.  

Cu ce vine în plus aceast` solu]ie? În primul
rând nu mai e necesar s` v` conecta]i de câteva
ori pe zi în fiecare dintre interfe]ele de electronic
banking utilizate [i, în cazul în care acestea pun
la dispozi]ie informa]ii despre soldul interme -
diar, s` le centraliza]i manual. Ve]i putea avea o
vizibilitate global` asupra pozi]iei zilnice [i o
detaliere a ei pe fiecare banc` cu care lucra]i. În
m`sura în care b`ncile pot oferi extrase inter -
mediare, acestea pot fi luate în considerare la
prezen tarea unei situa]ii intra-day îmbun` t`]ite.

De asemenea se poate conveni cu banca s`
transmit` notific`ri automate pen tru încas` -
rile care dep`[esc o anumit` sum`, astfel
încât rapoartele intra-day s` prezinte o si -
tua]ie cât mai aproape de cea real`, iar
deciziile s` fie mai rapide [i mai docu -
mentate.

SWIFT ofer` o platform` de co municare unei
largi comunit`]i financiare [i, în acela[i timp,
[i un set de standarde care acoper` mai multe
arii de business, iar b`ncile
folosesc aceste unelte în
rela]iile lor de business
uzuale. Prin urmare ve]i avea
posibilitatea de extindere [i
reutilizare a solu]iei [i în alte arii de
business în care automatizarea
lipse[te sau este foarte sc`zut`:
opera]iuni de trezo rerie, de finan]are
a comer]ului [i opera ]iuni cu titluri.
Alt avantaj const` în faptul c`, dac`
se doresc rela]ii cu o nou` banc`, nu
trebuie instalat nimic, nu e necesar`
instruire dedicat` pentru utilizarea
aplica]iei ei, nu se schimb` proce -
durile. S`pt`mâna trecut` am
participat la un eveniment unde
SWIFT a prezentat o statistic`
surprinz`toare: pentru prima dat`
volumul tranzac]iilor procesate prin
re]eaua SWIFT, generate de opera -
]iunile cu titluri, a dep`[it volumul
pl`]ilor. Explica]ia: la vremuri de
criz` se urm`resc investi]ii sigure [i
lichide, iar disponbilul, acolo unde
acesta exist` [i pe perioada în care
exist`, trebuie utilizat asfel încât s`
aduc` roade cât mai bune. 

Implementarea unei astfel de solu]ii
se sincronizeaz` perfect cu adop -
tarea stan dardelor SEPA, inclusiv
pe rela]ia cor pora]ie banc`, repre -
zen tând o oportunitate de reducere
a costurilor [i de eficientizare nu
doar a activit`]ilor de trezorerie, ci
[i a proceselor financiare corelate:
factu rare electronic`, reconcilierea
pl`]ilor [i a facturilor.  SWIFT este
canalul  folosit în prezent de princi -
palele comunit`]i care au  imple -

mentat deja standardele  SEPA [i, având în
vedere accesibilitatea foarte mare pe care o
ofer`,  poate fi extins ulterior [i la alte servicii
pe care le vizeaz` SEPA, cum ar fi recep]io -
narea unei „facturi electronice”. 

Ce ofer` Business Information Systems din
toate acestea? BIS prefer` pa[ii mici în acest
domeniu: prima etap` a unui proiect ar putea
adresa partea de centra lizare a pl`]ilor [i a
extraselor de cont, pentru o raportare de
lichiditate relevant` [i util`. Etapele urm`toare
pot s` imple menteze reconcilierea extraselor de
cont cu facturile emise, opera]iuni de trezo rerie,
finan]are a comer]ului [i opera]iuni cu titluri, e-
invoicing, în func]ie de interesul  [i priorit`]ile
corpora]iei. BIS este partener SWIFT regional [i
are com peten]e certificate pe aceste arii de
business, iar solu]ia BIS, qPayIntegra tor, are
module care adreseaz`, al`turi de cone -
xiunea la re]eaua SWIFT, toate aceste
probleme.
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În prim`vara 2009, BIS a sprijinit [i participat, ca [i în acest
an, la Conferin]a SEPA, subiect înc` atât de actual. Discu]iile
animate care s-au purtat la demonstra]ia solu]iei BIS pentru
procesarea instruc]iunilor SEPA, în pauza conferin]ei, au
ar`tat utilitatea organiz`rii unor dezbateri mai pu]in formale,
pe subiecte de interes ale pie]ei sistemelor de pl`]i, în cadrul
c`rora s` se întâlneasc` [i s`-[i împ`rt`[easc` opiniile [i
experien]ele reprezentan]i ai institu]iilor financiare [i ai
companiilor. 
Find o firm` activ` de peste 10 ani în acest domeniu, cu un
portofoliu de solu]ii  destinate sistemelor de pl`]i ale
institu]iilor financiare sau corpora]iilor [i având în vedere
experien]a speciali[tilor no[tri, ne-am propus s` moder`m
acest dialog. Ca urmare, am organizat, începând din iunie
2009, Seminariile BIS. Temele au fost selectate, propuse [i
prezentate de speciali[tii no[tri, exper]i certifica]i SWIFT pe
diverse arii de competen]`.
Primele seminarii au avut desigur în vedere subiectul SEPA,
apoi, în noiembrie am dezb`tut solu]iile destinate rela]iei
corpora]ie-banc`, seminar primit cu foarte mare interes. La
acesta am invitat [i reprezentan]i SWIFT, parteneri cu care
anul trecut ne-am extins colaborarea. În 2010 continu`m cu o
agend` mai larg`. Primul seminar a avut loc în 24 februarie [i
a reluat subiectul rela]ia corpora]ie-banc`, acoperind [i
aspecte ale solu]iilor conexe pentru tratarea excep]iilor [i
investiga]iilor [i cash reporting. Seminarul urm`tor, din 4
martie, a abordat actualiz`rile în proiectul SEPA, la nivel
european [i na]ional, oportunitatea adopt`rii acestor standarde
[i în spa]iul corpora]ie-banc`.
Pentru 25 martie am programat remiterile [i solu]ii de
combatere a sp`l`rii banilor. Acest seminar este în preg`tire
[i, pân` în momentul public`rii articolului, va avea deja
ecouri pe blogul nostru: http://bisstandpoint.blogspot.com/. 
Ce ne dorim de la aceste seminarii? Desigur, dialog. V`
a[tept`m cu opinii pe blogul nostru în acest domeniu,
actualizat permanent cu informa]ii.

Dialogul în lumea financiarå
o necesitate 


