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Allevo în competiția European Business Awards 

 
Înscrisă în prestigioasa competiție europeană de excelență în business lansată de RSM, Allevo este 

singura companie din România care participă în acest an cu un videoclip de prezentare în secțiunea 

deschisă votului public, vot care se desfășoară până pe 4 mai. 

Totodată, compania a aplicat pentru premiul dedicat tehnologiei digitale și a fost inclusă pe lista companiilor 

din Europa a căror evoluție merită a fi urmărită și care poartă numele sugestiv „Ones to Watch”. În urma 

jurizării, Allevo a fost desemnată câștigătoare pe România și va participa la gala europeană de acordare a 

premiilor, care va avea loc în Varșovia în perioada 22-23 mai. 

„Inovația cu care ne mândrim cel mai mult este modelul de licențiere open source, care diferențiază Allevo 

de competiție”, a spus Ioana Guiman, Business Development Manager. Întrucât produsul software principal 

al companiei, FinTP, se adresează segmentului de servicii financiare, un mediu foarte tradițional, cu 

reglementări stricte, modelul open source adoptat în 2014 a fost un adevărat act de curaj și un exemplu de 

pionierat în piață. 

Mai precis, în 2011, atunci când Allevo a început tranziția de la modelul de licențiere tradițional la cel de tip 

GPL v3, clienții nu au înțeles pe deplin beneficiile implementării unui mediu open source. „Din fericire, 

această mentalitate s-a schimbat între timp, dovedind că abordarea decisă atunci de companie a fost una 

lăudabilă, care a contribuit la consolidarea statutului Allevo de pionier în promovarea adoptării software-

ului open source în domeniul bancar”, a completat Ioana Guiman. 

Pe lângă acest aspect, compania și-a redefinit strategia de business în 2017, an în care a accesat și fonduri 

europene pentru dezvoltarea unei extensii a FinTP pentru companii, ce va fi lansată pe piață în a doua 

parte a anului 2019 sub numele de FinOps Suite. 

Proiectul cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POC 2014-2020 mai prevede și 

dezvoltarea unei unelte de testare automată, a uneia de benchmarking, precum și reproiectarea site-urilor 

www.allevo.ro și www.fintp.org, cel din urmă fiind esențial în consolidarea comunității open source înființate 

de Allevo, FINkers United. 

mailto:ioana.guiman@allevo.ro
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Pe lângă cifrele și subiectele cheie atinse în formularul de înscriere în competiția European Business 

Awards, Allevo așteaptă un vot de încredere din partea comunității de business, atât din România, cât și 

de la întreg nivelul UE, în etapa de concurs deschisă publicului larg, în care mai sunt înscrise alte 77 de 

companii din 29 de țări. 

Detalii despre cum ne puteți susține, direct pe website-ul competiției sau pe mediile de socializare Allevo 

(Twitter @a11evo sau pagina de Facebook Allevo). Procedura este foarte simplă, se vizualizează scurtul 

videoclip, se introduce o adresă de email pentru vot și se confirmă votul apăsând linkul primit prin email la 

adresa oferită. 

 

*FinOps Suite este denumirea comercială a soluției care are în centru aplicația FinTPc, care se va 
dezvolta în cadrul proiectului TOSS (Treasure Open Source Software), cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 
„Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”. 

 

Despre Allevo 

Allevo este o companie furnizoare de soluții software care sprijină instituțiile care desfășoară fluxuri 

financiare să obțină automatizarea acestora, să reducă costul total al investiției și să atingă 

interoperabilitate de-a lungul întregului lanț de distribuție. 

Portofoliul Allevo cuprinde soluții de automatizare, integrare, reconciliere și conformitate pentru bănci și 

administrații publice, soluții de gestionare a operațiunilor financiare ale instituțiilor de microfinanțare, 

precum și o suită dedicată operațiunilor de trezorerie din companii (IMM-uri și corporații). 

www.allevo.ro 
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