opinia specialistului
Veşti bune de la furnizori

Trei clienţi noi ai aplicaţiei
open-source FinTP
în portofoliul Allevo
interviu cu Sorina bera, Ceo allevo
Sunteţi de la 1 martie 2016 în poziţia de
Ceo al allevo, dar de ani buni în companie,
ocupând diferite funcţii de conducere. ştiu
că în ultimii 10 ani aţi coordonat echipa de
servicii profesionale, fiind în ultima vreme
chiar şi administrator, gestionând
activităţile allevo direct legate de relaţia cu
partenerii. Cât de mult diferă în
complexitate responsabilităţile de acum
faţă de cele anterioare?
Din Consiliul de Administraţie am făcut
parte iniţial de pe poziţia de coordonator al
serviciilor profesionale (testare software,
implementare software şi suport, administrare
sistem informatic Allevo) şi ulterior din poziţia
de coordonator al relaţiilor cu partenerii
(implementare software şi suport, vânzări,
comunicare şi marketing). Acum rolul meu s-a
schimbat şi, în plus faţă de relaţiile cu partenerii,
coordonez în mod direct departamentele de
Resurse Umane, Financiar, Dezvoltare Afacere,
Calitate, Îmbunătăţire Procese, Operaţiuni.
Odată făcute aceste dezvăluiri, răspunsul la
întrebare vine de la sine, nu-i aşa?
Care sunt priorităţile mandatului
dumneavoastră la cârma unui business
anual de 1,5 milioane de euro şi a unei
echipe de 50 de oameni specializaţi pe nişa
it & financiar-bancară?
Mandatul pe care l-am primit, eu şi colegii
mei din Consiliul de Administraţie, este un
mandat ambiţios, după chipul şi asemănarea lui
Sorin Guiman, îndrăznesc să afirm. În afară de
obiectivele financiare, continuă adaptarea
companiei la modelul de business impus de
migrarea către aplicaţii dezvoltate şi distribuite
open source prin modernizarea organizării
interne, a proceselor, prin diversificarea
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surselor de venituri, a relaţiilor de parteneriat,
dezvoltarea comunităţii FINkers United din
jurul soluţiei FinTP, dar şi lansarea de noi
produse.
allevo este un furnizor dedicat de soluţii
software care sprijină instituţiile financiare
de toate tipurile şi dimensiunile să reducă
costul total al investiţiei şi să atingă
interoperabilitate de-a lungul întregului
lanţ de distribuţie, prin utilizarea aplicaţiei
open-source fintP, o premieră pe piaţa
locală. Cum a răspuns piaţa acestei oferte
unice şi ce clienţi număraţi deja în portofoliu?
Cu scepticism, dar şi curiozitate, totodată. A
învins curiozitatea, ca să nu spun atractivitatea
unei astfel de soluţii, iar în momentul de faţă
avem doi clienţi contractaţi şi încă un alt client în
proces de contractare. Şi ceea ce este cel mai
important şi mai motivant pentru noi este faptul
că toţi trei sunt clienţi noi pentru portofoliul
Allevo, care au venit spre noi atraşi fiind de
avantajele indiscutabile ale unei soluţii opensource, cu atât mai mult cu cât ea este dedicată
procesării tranzacţiilor financiare.
Care sunt campaniile la care lucraţi în acest
moment?
La jumătatea lunii aprilie a intrat în
producţie serviciul SEPA Direct Debit (SDD), în
corelaţie cu Registrul Unic de Mandate (RUM).
Allevo a fost implicat în acest proiect, întrucât
trei dintre clienţii săi au trebuit să migreze de la
serviciul tradiţional de Debit Direct (DD) la noul
model. Încurajaţi de experienţa pe care am
acumulat-o, unul dintre obiectivele noastre de
vânzări îl reprezintă acum promovarea în piaţă a
soluţiei noastre pentru SDD şi RUM, vizând cu
precădere băncile care nu au fost participante la

serviciul DD, dar îşi doresc să îşi îmbogăţească
portofoliul de servicii adresate clienţilor prin
participarea la SDD şi RUM.
Un alt obiectiv îndrăzneţ îl reprezintă implicarea noastră în asistarea băncilor şi a clienţilor lor corporaţii, prin soluţiile pe care le putem
oferi, să depăşească momentul 31 octombrie
2016, de la care corporaţiile au obligativitatea să
transmită batch-urile cu instrucţiuni de plată în
euro în noul format pain.001.001.03.
Pentru că deja a fost amintit, continuăm
promovarea FinTP ca unealtă de procesare de
tranzacţii financiare, distribuită în regim open
source. Nu în ultimul rând, suntem interesaţi în
continuare să derulăm activităţi specifice în acest
sens, să atragem investiţii de la programe de
finanţare tip Horizon 2020.
allevo a acordat întotdeauna o atenţie
aparte prezenţei sale la marile evenimente
globale de profil, afirmându-se pe plan
internaţional şi găsind noi oportunităţi de
afaceri. la ce manifestări va fi reprezentată
allevo în acest an?
Cel mai recent eveniment la care vom
participa este EBA Day, 7-8 iunie 2016 –
Milano. Aici vom promova FinTP şi comunitatea FINkers United, mesajul care dorim să
rămână întipărit participanţilor fiind „Banking
on Open Source Technologies”. Urmează Red
Hat Summit, 27-30 iunie 2016 – San
Francisco, cel mai mare eveniment din lume
dedicat tehnologiei open source, unde colegii
noştri vor promova comunitatea FINkers
United. Şi, în toamnă, 26-27 septembrie 2016
– Geneva, vom participa din nou la Sibos,
eveniment care în acest an revine în Europa.
Cristian Pavel

