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Allevo, declarata ‘Câstigator National’ la categoria Inovatie, în competitia
European Business Awards
Allevo, companie româneasca ce produce software financiar, a fost declarata "Câstigator National", pentru
România, la categoria Inovatie, pentru companii cu o cifra de afaceri între 0 si 25 milioane de euro, în
cadrul European Business Awards, una dintre cele mai mari competitii de business din lume, informeaza
compania.
Astfel, Allevo este una dintre cele 8 companii din tara noastra, declarate "Câstigator National." Compania a fost
selectata din 39 de afaceri 'Ones to Watch', din România, si va participa la gala europeana a premiilor care va
avea loc pe 3 si 4 decembrie, în Varsovia (Polonia).
"Acum cinci ani am decis sa îmbratisam un model nou de business si sa lansam o noua strategie. Am pariat pe
open source si am spart gheata oferind software open source. Un proiect în care am crezut cu tarie, nou si inovativ
pentru clientii nostri si pentru piata. Pe masura ce tot mai multe banci îsi deschid business-ul, solutia noastra îsi
dovedeste, o data în plus, beneficiile si ne valideaza viziune", a spus Ioana Guiman, Business Development
Manager Allevo.
Allevo a ajuns în etapa finala a competitiei alaturi de companii din toata Europa si a fost selectata din peste 2.700
de afaceri care au fost numite 'Ones to Watch', dintr-o lista de excelenta în business publicata în luna iulie, fiind
selectata ca si Câstigator National, de catre un juriu format din 50 de jurati independenti, inclusiv leaderi în
business, politicieni si academicieni.
Prestigioasa competitie europeana de excelenta în business, European Business Awards se afla acum la cea de-a 12
editie, si principalul ei scop, este sa sustina dezvoltarea unei comunitati de business mult mai puternica si de
succes în Europa. Anul acesta au fost înscrise în competitie 120.000 de afaceri, din peste 33 de tari.
Produsul open source al Allevo, FinTP, se adreseaza segmentului de servicii financiare, un mediu traditional, cu
reglementari stricte. Allevo si-a redefinit strategia de business în 2017, an în care a accesat si fonduri europene
pentru dezvoltarea unei extensii a FinTP pentru companii, ce va fi lansata pe piata în 2020, sub numele de FinOps
Suite.
Proiectul cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POC 2014-2020 mai prevede si
dezvoltarea unei unelte de testare automata, a uneia de benchmarking, precum si reproiectarea portalurilor
www.allevo.ro si www.fintp.org, cel din urma fiind esential în consolidarea comunitatii open source înfiintate de
Allevo, FINkers United.
*FinOps Suite este denumirea comerciala a solutiei care are în centru aplicatia FinTPc, care se va dezvolta în
cadrul proiectului TOSS (Treasure Open Source Software), cofinantat din Fondul European de Dezvoltare
Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 2 "Tehnologia Informatiei si
Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva".
Allevo este o companie furnizoare de solutii software care sprijina institutiile care desfasoara fluxuri financiare sa
obtina automatizarea acestora, sa reduca costul total al investitiei si sa atinga interoperabilitate de-a lungul
întregului lant de distributie.Portofoliul Allevo cuprinde solutii de automatizare, integrare, reconciliere si
conformitate pentru banci si administratii publice, solutii de gestionare a operatiunilor financiare ale institutiilor de
microfinantare, precum si o suita dedicata operatiunilor de trezorerie din companii (IMM-uri si corporatii).
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