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Proiectul TOSS al Allevo prezentat la conferința Digital 

Banking & Cyber Security 

Sorina Bera, CEO Allevo a participat în calitate de speaker la evenimentul Digital Banking & Cyber Security 
organizat de Oxygen Events în București, la hotelul Crowne Plaza. 
 
Având un nou format, conferința a reunit aproape 100 de persoane din top management, din bănci și companii, și 
s-a desfășurat sub forma unor sesiuni de tip Focus orientate pe subiecte de interes, având un moderator și mai 
mulți invitați. Directorul General al Allevo, Sorina Bera, a luat cuvântul în cel de-al doilea focus, intitulat 
“Transformarea experienței clientului prin inovarea digitală”. Panelul a fost moderat de Rodica Tuchilă, director 
executiv Asociația Română a Băncilor (ARB) și i-a mai avut ca protagoniști pe Marian Ignat (director executiv BCR), 
Simina Baiașu (vicepreședinte executiv Idea Bank) și Valentin Vancea (COO Patria Bank). 
 
Intervenția Allevo este potrivită în acest context, pe de o parte datorită prezentării soluției inovative de procesare a 
tranzacțiilor financiare pentru IMM-uri, pe de altă parte prin prezentarea acesteia ca rezultat principal al proiectului 
TOSS, FinOps Suite.  
 
Proiectul TOSS este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 
Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie 
digitală competitivă”. FinOps Suite este numele comercial al aplicației dezvoltate ca parte a proiectului TOSS. 
 
Soluția software dezvoltată în cadrul proiectului se adresează trezoreriilor de corporații. Proiectul contribuie la 
sporirea utilizării, calității și a accesului la tehnologia informației și comunicațiilor, eficientizând costul și durata de 
procesare și decontare a operațiunilor financiare ale corporațiilor. Alte extensii posibile privesc relația corporației cu 
clienții săi instituționali sau individuali și externalizarea către aceștia a unor informații sau chiar permiterea unor 
operațiuni financiare care să însoțească schimbul de mărfuri sau servicii. 

“În context PSD2, pe măsură ce băncile își vor asuma rolul de Third Party Provider, experiența clienților se va 
transforma radical, întrucât banca, la solicitarea clientului său, va fi în măsură să colecteze informații relevante 
despre situația conturilor pe care acesta le are deschise și la alte bănci, le va analiza și va pune la dispoziția lui, 
într-o fereastră unică, nu numai informațiile solicitate, dar și o paletă de informații suplimentare, rezultate în urma 
agregării și analizării informațiilor colectate”, a spus Sorina Bera, Director General Allevo, în deschiderea 
discursului.  
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Allevo a generat astfel interes în piață pentru proiectul TOSS și soluția pentru IMM-uri și trezorerii de corporații 
dezvoltată prin acest proiect.  
 
Printre subiectele abordate în cadrul conferinței s-au mai numărat: digitalizarea României, potențialul tehnologiei 
blockchain, human digital banking, ghiduri de securitate, noi tendințe în Cybersecurity, human intelligence vs. cyber 
intelligence.  
 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitați www.fonduri-ue.ro. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României. Proiect finanțat în cadrul POC, Axa prioritară 2, Acțiunea 2.1, Prioritate de 
investiții 2b. Cod MySMIS: 115724, Nr. Contract Finanțare: 101/16.08.2017. 

 

 

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). 
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