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Un selfie cU jUcătorii
pieţei financiar-bancare

Copleşit de
reglementări,
de tehnologii aflate
într-o ameŢitoare
dinamiCă şi de
pretenŢiile mai mult
sau mai puŢin
întemeiate ale
ClienŢilor, sistemul
banCar respiră din greu
şi Caută soluŢii pentru a
supraVieŢui şi a Creşte.
CRISTIAN PAVEL,
editor coordonator

am intenţionat, în această
ediţie anuală a suplimentului
bankingtech, să surprindem,
într-un moment de inflexiune
al pieţei, preocupările esenţiale
ale pricipalilor jucători globali
şi locali: furnizorii de
tehnologii noi, instituţiile de
credit, schemele internaţionale
de plată şi consultanţii.
copleşit de reglementări, de
tehnologii aflate într-o
ameţitoare dinamică şi de
pretenţiile mai mult sau mai
puţin întemeiate ale clienţilor,
sistemul bancar respiră din
greu şi caută soluţii pentru a
supravieţui şi a creşte.

am discutat, în această ediţie
despre succesul istoric al
cardurilor contactless în
românia (cu date la zi şi
istoric palpitant), despre
bitcoin şi blockchain
(tehnologia care transformă
tranzacţiile financiare în
pachete criptate, „blocuri”,
adăugate lanţului de coduri din
sistem, ca un „e-mail pentru
bani”), despre soluţii moderne
de plată tip white-label de la
Wirecard, despre mpos-uri,
despre soluţii marca ficotonbeller de raportare la
anaf, despre instant
payments şi soluţii ncr
bazate pe tehnologii
webservice pentru alinierea la
directiva psD2, despre
perspective şi priorităţi pentru
întreaga piaţă: furnizori,
beneficiari, clienţi.

am dorit să aducem o secvenţă
proaspătă din lumea agitată a
tehnologiilor grăbite, a fintechurilor, a dezvoltatorilor de cod
şi a celor care regândesc
modelul de business al
băncilor. am intenţionat să
evidenţiem ceea ce ne aşteaptă,
ce îngrijorări bântuie în sistem,
ce oportunităţi se ivesc la
orizont. am avut parte de
sprijin şi înţelegere şi de
această dată, pentru care
mulţumim.
De fapt, ne-am dorit să vedem
ce fel arată şi în print, cot la
cot cu noi, observatorii din
presă, înt-un fel de selfie suigeneris, cei care au de dus mai
departe o industrie complicată,
pentru clienţi la fel de
complicaţi.
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UnicrediT oferă clien}ilor săi noi facilităţi
În Mobile b@nking Şi online b@nking

Unicredit bank a implementat
semnarea plăţilor de până la 800
de lei prin scanarea amprentei
digitale [i oferă clien]ilor o
dobândă mai mare pentru
depozitele constituite prin canale
digitale. Unicredit î[i men]ine
promisiunea strategică de a inova
[i investi permanent în
digitalizarea activită]ii sale,
printr-un demers de dezvoltare
continuă menit să ofere
clienţilor posibilită]i facile de a
accesa serviciile băncii si să le
facă viaţa mai uşoară.
astfel, Unicredit oferă
utilizatorilor aplica]iei de Mobile
b@nking op]iunea de a autoriza
plă]i de până la 800 de lei (sau
echivalentul în valută) folosind
doar amprenta digitală, pentru
telefoanele compatibile.
”investi]iile în dezvoltarea
digitală sunt o prioritate pentru
noi, iar în acest context aplica]ia
Mobile b@nking reprezintă un
vârf de lance al ofertei pentru

persoane fizice. ne dorim ca
această aplica]ie să ajungă să fie
utilizată de cât mai mul]i dintre
clien]ii no[tri, pentru că este un
instrument util, care le face mai
u[oară interac]iunea cu banca,
permi]ându-le să realizeze
opera]iuni bancare diverse de
oriunde se află [i la orice oră”,
declară septimiu postelnicu
(foto), Şef Divizie retail în
cadrul Unicredit bank.
clien]ii Unicredit care de]in
telefoane compatibile pot opta
pentru autentificarea plăţilor fără
a mai fi necesară introducerea
codului pin. această
func]ionalitate, similară celei
utilizate pentru accesarea
aplicaţiei (pentru terminalele
compatibile), îmbunătăţeşte
experienţa utilizatorului, sporind
totodată şi standardele de
securitate.
Mai mult, utilizatorii care
constituie un depozit la termen
prin Mobile sau online b@nking

SEPtimiu PoStElNicu, ŞEF DiviziE REtail îN caDRul uNicREDit BaNk

primesc în plus 0,15 puncte
procentuale la dobândă fa]ă de
dobânda acordată pentru acelaşi
tip de depozit deschis în
sucursală. ei pot alege durata
depozitelor - de 1 lună, 3 luni, 6
luni sau 12 luni [i pot opta pentru

reînnoirea automată a acestora.
În ceea ce prive[te comisioanele
de transfer prin online sau
Mobile b@nking, acestea sunt
cu 75% mai mici decât cele
aferente aceloraşi operaţiuni
ordonate în sucursale.

Banca Transilvania a lansat aplica}ia De
shopping star. carD
banca transilvania a lansat aplica]ia de
shopping star.card pentru clien]ii care au
card de cumpărături star emis de bt.
aplica]ia oferă informa]ii despre ofertele
comercian]ilor care fac parte din programul
de loialitate star al băncii, dar şi
exclusivită]i. aceasta poate fi descărcată din
app store sau din google play store.
aplica]ia star.card cuprinde ofertele
partenerilor programului star, ofertele
exclusive de la partenerii star sau
comunicate cu prioritate clien]ilor bt care
folosesc aplica]ia, detaliile despre partenerii
programului star (inclusiv care este cel
mai apropiat comerciant în momentul
folosirii aplica]iei), dar şi lista de
cumpărături care pot fi completate
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împreună cu familia sau cu prietenii.
Din punctul de vedere al băncii, programul
de loialitate star al băncii transilvania
înseamnă cumpărături câştigătoare datorită
beneficiilor aduse clien]ilor de cardurile
star, adică puncte de loialitate star care
pot fi folosite ulterior la alte cumpărături,
respectiv posibilitatea de a face shopping în
rate fără dobândă.
cardurile star emise de bt sunt: forte,
gold, platinum, forte pentru Medici,
business silver şi business gold. pentru un
card star se poate aplica online, pe siteul
băncii sau în oricare dintre sediile bt.
există peste 10.000 de comercian]i
parteneri ai bt, din domenii dintre cele mai
diverse.

ca Technologies oferă solUţii pentrU psD2 pentrU
a ajUta la accelerarea procesUlUi De open banking

ca technologies, reprezentată în
românia de partenerul său
strategic solvit networks,
anunţă că soluţiile ca care
adresează cerinţele Directivelor
europene psD2 ajută băncile,
furnizorii de servicii de plăţi
(psps) şi furnizorii terţi (tpps)
să-şi modernize arhitecturile de
aplicaţii, să accelereze procesul
de open banking şi să
eficientizeze inovarea plăţilor
digitale pentru a răspunde
cerinţelor psD2.
cazurile de utilizare
preconfigurate, care exploatează
beneficiile ca api Management
şi integrărilor securităţii, plus
instrumentele de orientare
specifice pentru psD2 ajută
organizaţiile să eficientizeze
dezvoltarea şi să furnizeze rapid
experienţe de tranzacţionare
moderne, sigure şi convenabile,
care abordează reglemetarile
psD2.
“psD2 reprezintă o revoluţie în

ceea ce priveşte plăţile digitale,
punând consumatorul în centrul
procesului de plată. acesta
solicită tuturor furnizorilor de
servicii financiare să
implementeze metode noi, sigure
şi convenabile de livrare a
serviciilor de tranzacţionare.”,
declară ian clark, senior
director, solutions, ca
technologies. “soluţiile de la ca
care răspund cerinţelor psD2,
oferă clienţilor un avantaj, o
orientare specifică psD2 privind
politicile şi regulile, plus api şi
documentaţia cazurilor de
utilizare. este o soluţie one-stop
care ajută companiile să se
pregătească pentru termenul
limită psD2 din 2018.”
„Deşi în românia băncile au
avut în vedere o abordare
unitară, eventual printr-un actor
comun agreat, în acest moment
au realizat că soluţia este
independentă, cel mult unitară la
nivel de fiecare grup bancar în

mihai ScEmtovici, DiREctoR
GENERal Solvit NEtwoRkS

parte. este singurul mod prin
care băncile se pot diferenţia de
concurenţă şi pot crea servicii
inovatoare şi personalizate, pot

face parteneriate strategice şi
oferi fiabilitate şi siguranţă
partenerilor terţi”, declară, de
asemenea, Mihai scemtovici,
director general solvit
networks.
soluţia pentru psD2 de la ca
include cazuri de utilizare care
pot aborda înregistrarea tpps;
clienţi care au agreat accesul la
contul lor; autentificare puternică
şi evaluare a riscului pe baza
contextului, care stă la baza
validării în timp real a
utilizatorilor.
În plus, arhitectura soluţiei
permite organizaţiilor să adauge
niveluri de funcţionalitate pentru
cazuri de utilizare noi şi
inovatoare, cum ar fi
autentificarea puternică,
monitorizarea performanţelor şi
capacităţile Devops. platforma
poate fi extinsă pentru a ajuta
companiile să satisfacă cerinţele
viitoarelor open banking api
sau fapi (financial api).

visa ÎMbUnătă}e{te tehnologia VerifieD by Visa

Visa a anunţat lansarea variantei
îmbunătă]ite a serviciului Verified by Visa,
o solu]ie globală dezvoltată cu scopul de a
cre[te siguran]a plă]ilor online, care
contribuie la validarea identităţii titularului
de cont Visa în momentul efectuării
tranzacţiei.
noua versiune va permite accesul
institu]iilor financiare [i comercian]ilor la o
serie de date esen]iale pentru îmbunătă]irea
proceselor de autentificare a consumatorilor
[i reducerea fraudelor, indiferent de
dispozitivul prin intermediul căruia este
efectuată tranzac]ia. Visa îşi îmbunătăţeşte
sistemele pentru a susţine 3-D secure 2.0,
următoarea genera]ie a platformei de
securitate creată de Visa pe care se bazează
serviciul Verified by Visa.
tehnologia îmbunătă]ită din spatele 3-D

secure 2.0 furnizează institu]iilor
financiare [i comercian]ilor mai multe
instrumente, care le permit să personalizeze
procesul de autentificare [i să ofere
consumatorilor o experien]ă de plată simplă
[i rapidă.
noua platformă permite comercian]ilor [i
institu]iilor financiare să autentifice clien]ii
în timp real cu o mai mare acurate]e.
studiile au arătat că, astfel, timpul de
finalizare a comenzii se poate reduce cu
85%, iar rata de abandon a coşului de
cumpărături este de aşteptat să scadă cu
până la 70%.
“prin dezvoltarea 3-D secure 2.0, putem să
oferim un serviciu de autentificare
îmbunătă]it, care face aceste plă]i mai
rapide, dar [i mai sigure. pentru retailerii
europeni, este un sprijin în vederea

reducerii ratei de abandon a coşului de
cumpărături în mediul online. noua
versiune oferă, de asemenea, toate
instrumentele necesare pentru alinierea la
standardele psD2 privind plăţile cu cardul
– un beneficiu major care nu ar trebui
subestimat.” a declarat Mike lemberger,
senior Vice president, product solutions
europe, Visa.
pentru a asigura timpul necesar instituţiilor
emitente [i comercian]ilor să testeze, să
rafineze [i să implementeze noile solu]ii,
actualele reguli Visa privind tranzac]iile
efectuate prin 3-D secure se vor aplica
începând cu aprilie 2019. comercian]ii [i
emiten]ii lucrează deja la implementarea
solu]iilor îmbunătă]ite, iar Visa se a[teaptă
ca acestea să fie adoptate deja în a doua
jumătate a anului 2017.
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2017 din perspecTiva celUi mai mare fUrnizor de solUţii şi servicii
penTrU aUTomaTizarea Tranzacţiilor din sUd-esTUl eUropei

printec roMÂnia sUsţine aDaptarea
rapiDă a băncilor la noile legi
ªi DirectiVe: psD2, legea cashback
ªi instant payMents

interviu cu Bogdan ConstantinesCu, Director General
şi Gabriel Rusu, Group solution sales Consultant, Printec Group România

2017 vine cu trei schimbări majore: sunt schimbări cu privire la actorii care intervin pe lanţul de plăţi, sunt schimbări cu privire la accesul la
cont şi cu privire la securitate. Pe lângă noile provocări există şi o serie de oportunităţi prin care băncile au opţiunea de a-şi îmbunătăţi procesele.

A intrat în vigoare de la
început de an legea cashback.
Va fi anul 2017 anul
POS-ului?

B. c.: Într-adevăr, în mare
măsură, 2017 va fi un an al
pos-ului. pe de o parte, datorită
faptului că legea cashback
impune prezenţa unui
echipament la vânzător şi
folosirea lui, extinzându-se
foarte mult baza de utilizatori.
Deja de la începutul anului am
văzut un interes al băncilor de
a-şi asigura infrastructura prin
comenzi noi. numărul
instalărilor de pos-uri a crescut
foarte mult în acest an.
este un an al pos-ului şi din
alte perspective, dacă ne uităm
că plata electronică se extinde
din motive de comoditate, de
convenienţă. este mult mai uşor
să plăteşti electronic, mai ales
după emiterea cardurilor
contactless, care reprezintă un
driver fantastic. acesta este,
într-adevăr, viitorul. În plus, am
remarcat că şi din partea
autorităţilor există o tendinţă de
a evidenţia toate tranzacţiile.
aşadar, a crescut volumul de
6

tranzacţii cu carduri şi, pe cale
de consecinţă, şi cererea de
pos-uri.
cred că toate tipurile de vânzări
de tipul self-service se vor duce
în această direcţie. toate tipurile
de vending machine se pretează
perfect la acest gen de business.
nu întâmplător, facem primii
paşi în această direcţie, aşa încât
maşinile respective să fie dotate
cu câte un acceptator de card.
cred că această tendinţă va crea
o piaţă care până acum a fost
invizibilă pentru cei care se
interesează de tranzacţiile cu
cardul.
e suficient să te gândeşti că în
piaţă sunt, după statistici, peste
100.000 de vending machines.
sunt foarte multe domenii în
zona de self-service care vor
avea nevoie de procesarea
tranzacţiilor. noi am pus la
punct un parteneriat cu cei de la
asociaţia green revolution, cu
staţiile automatizate de sharing
bike i’velo. tot ce vedeţi la
i’velo este făcut de noi:
hardware, software, tranzacţii,
echipamente. Vom continua cu
acceptarea de carduri!
o altă zonă este cea de transport
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în oraşe, care va începe să se
uite din ce în ce mai atent la
folosirea cardului.

Aţi estimat numărul de
terminale POS care va fi
necesar pe piaţă în România
în 2017 şi 2018?

B. c.: Dacă legea cashback va
rămâne neschimbată şi normele
ei de aplicare vor fi în sfârşit
aprobate, este posibil ca la nivel
naţional să fie nevoie de mai
mult de 100.000 de pos-uri.
pornind de la numărul total de
firme estimat cu o cifră de
afaceri de peste 10.000 euro,
ajungem la un număr de
100.000 de firme noi,
înregimentabile în reţeaua de
acceptare, care ar avea nevoie
de acelaşi număr de terminale.
Unde să mai punem şi faptul că
sunt firme care au nevoie de 3-4
pos-uri, nu de unul singur?

Băncile trec printr-o perioadă
dificilă, fiind „încolţite” de
reglementări, de concurenţă
neprevăzută şi de clienţi
pretenţioşi. Cât de interesate
vor mai fi acestea să-şi

gestioneze propriile POS-uri
în condiţiile în care au deja
alte priorităţi?

B. c.: Da, băncile se confruntă
în acest moment cu multiple
provocări. În modelul actual de
afaceri pos-ul este proprietatea
băncii. Datorită schimbărilor
din piaţa de retail şi a focusului
din ce în ce mai mare al
comercianţilor pe înţelegerea
clientului şi oferirea unei
experienţe îmbunătăţite, acest
model se va schimba: există
comercianţi care încep ei înşişi
să decidă ce terminale le sunt
necesare, cum trebuie să
funcţioneze, ce funcţionalităţi
trebuie să asigure etc. poate fi
un moment de inflexiune din
care comerciantul începe să
dicteze tehnologia, aplicaţiile
prin care doreşte să-şi cunoască
clienţii, să intervină cu oferte
personalizate şi programe de
loializare. cu siguranţă vom
asista la transformări importante
în această piaţă.

De ce scade numărul de
bancomate aflate în funcţiune
la nivel naţional?

Aşadar, anul în curs va fi unul
mai bun, dacă nu unul record
pentru vânzările de POS-uri.
Cât de bun? Ce fel de
POS-uri aveţi în portofoliu?

cu siguranţă pot să spun că anul
2017 este mult mai bun decât
anul 2016 din punctul acesta de
vedere. Dacă lucrurile îşi
menţin ritmul de început, putem
vorbi şi despre o dublare a
vânzărilor. ce înseamnă asta
pentru anul viitor, ce înseamnă
asta pentru business-ul de peste
doi ani, cum se schimbă
lucrurile dacă decizia începe să
migreze din ce în ce mai mult
către comerciant, sunt întrebări
la care acum nu m-aş încumeta
să răspund.
schemele de plată Visa şi
Mastercard au decis să instaleze
în reţeaua de acceptare numai
pos-uri contactless. asta
durează deja de vreun an şi
ceva. tot ce vindem în
momentul de faţă sunt pos-uri
contactless de la furnizorul
nostru tradiţional, Verifone.

Dispuneţi de o soluţie
eficientă de raportare a
băncilor către ANAF. Cum aţi
„spart gheaţa” în această
privinţă?

BoGDaN coNStaNtiNEScu, DiREctoR GENERal, PRiNtEc GRouP RomâNia

B. c.: În primul rând, aş vrea să
marchez faptul că în iunie s-au
împlinit 50 de ani de la
instalarea primului atM de
către barclays, în londra; un
moment aniversar care merită
menţionat. sigur, această
tehnologie a cunoscut
transformări majore în cei 50 de
ani de viaţă şi rămâne un
instrument extrem de util şi
apreciat în interacţiunea
băncilor cu utilizatorii de
carduri.
revenind însă la întrebare, nu
cred că numărul de atM-uri
este în scădere, ci mai degrabă
stagnează în momentul de faţă.

De ce? pentru că toţi jucătorii
se uită foarte atent la eficienţa
utilizării atM-ului, la numărul
de tranzacţii pe fiecare atM şi
„supravieţuirea” acelui terminal
începe să depindă de un număr
minim de tranzacţii, care îi
certifică profitabilitatea. altfel,
vedem bănci care pun la
dispoziţie băncilor mai mici
propria reţea de atM-uri pe
care o folosesc în comun, sau ne
uităm la reţele independente de
atM-uri, cum este euronet,
care îşi oferă serviciile. apare şi
diferenţa între business on
premises şi off premises. cred
că aceasta va duce la o reducere

a numărului de atM-uri sau la
o înlocuire a celor de generaţie
veche cu cele de generaţie nouă
şi cu funcţionalităţi superioare.
În 2016, numărul de bancomate
multifuncţionale a depăşit cu
mult numărul celor simple, cu
funcţie cash-out. Înlocuirea
acestora în ultimele 18 luni a
fost principala tendinţă. În
acelaşi timp, există un proces de
înnoire a atM-urilor foarte
vechi, care sunt încă în
funcţiune, şi care fie operaţional
încep să ridice probleme, fie pur
şi simplu, din punct de vedere al
experienţei clientului, nu mai
corespund cu imaginea băncii.

g. r.: băncile au avut ziua de
15 mai 2017 ca dată limită până
când trebuiau să raporteze la
anaf situaţia clienţilor cu
cetăţenie americană (fatca) şi
cei care au rezidenţă fiscală în
alte ţări decât românia (crs).
crs (common reporting
standard) şi fatca (foreign
account tax compliance act)
reprezintă standarde pentru
schimbul automat de informaţii
financiare între autorităţile
fiscale ale statelor participante,
cu scopul de a preveni şi reduce
evaziunea fiscală
transfrontalieră a rezidenţilor
fiscali străini în legatură cu
conturile acestora din
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străinătate. noi dispunem de o
astfel de soluţie de raportare pe
care am implementat-o cu
succes la o bancă din românia,
reuşind să o adaptăm la
cerinţele anaf. rezultatele
sunt deja peste aşteptările
clienţilor. am început
implementarea în februarie
2017 şi am finalizat-o până pe
15 mai! există bănci care, în
lipsa unei astfel de soluţii, au
depus un efort considerabil (un
an-doi de muncă anuală!) pentru
a reuşi să raporteze corect şi la
timp. soluţia pe care o
promovăm este cea de la
furnizorul nostru, ficotonbeller, fiind deja
preconfigurată. După un an, cel
mult 18 luni, investiţia este
recuperată!

Cum v-aţi pregătit să veniţi în
sprijinul băncilor, în efortul
lor de a se alinia directivei de
plăţi PSD2?

g. r.: În zona de psD2 esenţial
este să ai, ca bancă, o
modalitate de a oferi acces la
informaţiile privind clienţii
proprii, adică să ai o platformă
deschisă, capabilă să
dialogheze. la momentul
actual, sistemele băncilor sunt
mai degrabă închise, nu
comunică. noi venim cu un
add-on care oferă băncilor
posibilitatea de a interacţiona cu
acele terţe părţi prin comunicare
de tip open api (webservice).
la această oră, doar internet
bankingul şi mobile bankingul
reprezintă un punct prin care
informaţiile din core banking
sunt expuse extern. se
utilizează protocoale de tip
request şi response care
funcţionează pe http sau https.
tehnologia open api
(webservice) conferă un
dinamism sporit. terţii îşi pot
construi aplicaţii proprii, care
folosesc informaţiile oferite de
bancă. prin tehnologia open
8
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api (webservice), entitatea
externă (fintech-ul) cere băncii
informaţia asupra căreia are
privilegii, iar banca îi transmite
datele respective ca pe o copie a
ceea ce deţine în serverul său.
jucătorul terţ şi-o preia,
stochează, procesează şi
actualizează în propria sa
aplicaţie.
serviciul de tipul instant
payment este benefic atât pentru
comerciant, prin îmbunătă]irea
cash flow-ului, cât [i pentru
bănci, care pot oferi astfel un
serviciu prin care pot atrage atât
clien]i noi cât [i să-[i crească
revenue-ul. tendin]a
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comerciantului va fi una
firească, de migrare către o
bancă care îi va oferi o astfel de
solu]ie. putem lua ca exemplu
cazul din Marea britanie când
2-3 jucători au oferit o astfel de
solu]ie (faster payments) iar în
mai pu]in de 6 luni tot sistemul
bancar a fost nevoit să-[i
modifice strategia de a face
business, să adopte solu]ia de
instant payment.

Soluţia pe care o promovăm
noi este de la partenerul
nostru, NCR, şi se numeşte
Authentic. Această soluţie
rezolvă atât problemele

ridicate de instant payments
cât [i de directiva PSD2.

ea foloseşte tehnologii moderne,
structuri de date - formate xml şi
json. pe partea de instant
payments există deja un protocol
nou, iso 20022 care va deveni
protocolul standard folosit în
procesarea tranzacţiilor în timp
real, protocol care este deja
integrat în soluţia authentic. o
astfel de implementare a ncr
authentic s-a făcut cu succes în
Marea britanie şi există deja
negocieri pentru alte instituţii
financiare de calibru.
cristian pavel

dacă n-ar fi, nU s-ar povesTi

Datele aferente primilor şase
emitenţi bancari, cu portofolii
de peste un million de carduri
fiecare, relevă o dublare a
numărului de carduri ce permit
plăţi fără introducerea codului
pin. Dar chiar şi aşa, media
cardurilor contactless în total
portofoliu era la finele anului
2016 de numai 42%,
reprezentând un total de 4,9 mil.
cârduri.
prin adăugarea celorlalte bănci,
a ifn-urilor (doar cetelem are
valide în circulaţie aproape
480.000 cârduri, toate
contactless), dar şi a emitenţilor
de carduri de masă (edenred a
emis peste 200.000 carduri
contactless în 2016), rezultă că
în piaţa erau la finele anului
trecut peste 6 mil. de carduri ce
permiteau plăţi fără pin.
Menţinerea aceluiaşi ritm, va
face ca la sfârşitul anului 2017
să avem migrate peste 8
milioane de cârduri. este de
aşteptat ca migrarea întregului
portofoliu de carduri la
tehnologia contactless să nu se
încheie mai devreme de 2019.
potrivit bnr, la finalul lunii
iunie2017, în românia existau
6,7 milioane de carduri
contactless emise de bănci.
Gradul de uTilizare

comerţul modern este dominat
astăzi de reţelele naţionale de
hipermarket-uri, unde cel puţin
20-25% dintre tranzacţiile de
plăţi se fac prin card. acolo
unde infrastructura de acceptare
a permis mai devreme plata
contactess, rezultatele sunt chiar
mai bune. este cazul Mega
image, care permitea plăţi
contactless în toată reţeaua sa
de 500 de magazine încă de la

carDUrile contactless
aU Deschis roMÂnilor
apetitUl De a plăti electronic

Povestea de succes a anului 2016* în piaţa cardurilor a fost, şi probabil că va fi în următorii trei ani cel
puţin, adopţia tehnologiei contactless în materie de plăţi. Este de aşteptat ca migrarea întregului
portofoliu de carduri la tehnologia contactless să nu se încheie mai devreme de 2019. Potrivit BNR, la
finalul lunii iunie 2017, în România existau 6,7 milioane de carduri contactless emise de bănci.

finele anului 2015. În prezent,
prima întrebare a casierului
Mega image este “plătiţi
contactless?”, iar acesta se arată
dezamăgit sau chiar uşor iritat,
după caz, în situaţia unui
răspuns negativ, pentru că
trebuie să facă câteva mişcări în
plus (preluarea cardului şi
introducerea lui în pos).
adopţia noii tehnologii se vede
cel mai bine în cifrele ing
bank, acestea fiind puternic
influenţate de Mega image,
pentru care banca procesează
tranzacţiile de acceptare a
cardurilor la plată. astfel, în
ceea ce priveşte tranzacţionarea
pe cardurile contactless, ing
bank este lider detaşat, banca
depăşind rezultatele cumulate
ale următorilor cinci clasaţi,
înregistrând în 2016 un total de
28 mil. tranzacţii care au
generat volume de 1.709 mil. lei
(380 mil. euro).
la aceste rezultate a contribuit
şi faptul că, dintre primele şase
bănci, ing este singura cu peste
99,9% grad de migrare al reţelei
de terminale pos la tehnologia
contactless: procentele
celorlalte bănci, la final de
2016, variind între 20% - bcr,
47% - rZb, 53% - brD, 78% bt şi 81% - cec bank.
piaţa cardurilor contactless va
continua să crească, un rol
foarte important urmând a fi

jucat de “tichetari”, companiile
care emit tichetele de masă în
format electronic – aşa
numitele “carduri de masă”,
puse în circulaţie sub licenţa
internaţională şi utilizate
exclusiv pentru plăti. În piaţă
există trei mari jucători
nebancari (edenred, sodexo şi
Up romania) care până la finele
anului 2016 reuşiseră să emită
peste 300.000 de carduri.
liderul pieţei este edenred,
compania punând în circulaţie
anul trecut peste 200.000 de
carduri ce au generat 5 mil. de
tranzacţii de plăţi, în valoare de
180 mil. lei.
piaţa potenţială a acestor
carduri este de 2 mil. şi e posibil
să se atingă jumătate din acest
potenţial chiar până la sfârşitul
acestui an. este probabil că
pentru foarte mulţi români,
mai ales cei care nu făceau plăţi
cu cardul înainte, “cardul de

masă” să fie un factor decisiv în
schimbarea comportamentului
lor de plată. omul simplu este
temător în faţa tehnologiei,
pentru că nu o înţelege. Dar
dacă ea funcţionează şi este
simplu de utilizat, posesorul de
card va realiza beneficiile şi o
va adopta necondiţionat.

sergiu cone
nocash capiTal
consUlT srl
director executiv &
proprietar
*extras din raportul anual al
pietei cardurilor, editia 2017
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Care este istoria cardului
contactless din perspectiva
Visa – atât Visa Inc., Visa
Europe şi apoi doar Visa Inc.?
A contribuit compania la
conturarea şi susţinerea
acestei noi tehnologii la nivel
global?

lansată în 2007 pentru a oferi
consumatorilor o modalitate
rapidă şi uşoară de a face plăţi
de mică valoare, tehnologia
contactless a avut un debut
modest, fiind prezentă ini]ial în
micile magazine şi în cafenele.
cu toate acestea, popularitatea
cardurilor contactless a crescut
rapid în ultimii doi ani,
ajungându-se în prezent la sute
de milioane de tranzacţii
contactless efectuate în europa
cu carduri Visa şi dispozitive cu
tehnologii de plată în fiecare
lună.
De la introducerea acesteia, în
2007, tehnologia contactless a
oferit posesorilor de carduri
Visa un mijloc de plată rapid,
comod şi sigur. toate cardurile
contactless conţin un chip
securizat care acoperă o arie
largă de funcţionalităţi privind
securitatea cardului, inclusiv
comunicarea cu un terminal
pos contactless. pentru a face
acest lucru, utilizează coduri
private sau secrete ca să
genereze criptograme şi
semnături electronice unice,
ceea ce face ca o tranzacţie
contactless să fie la fel de sigură
ca una standard cu chip & pin,
dar în plus are avantajul
confortului şi al vitezei sporite.
consumatorii s-au obişnuit tot
mai mult să folosească
tehnologia contactless pentru
„cheltuielile zilnice”, iar acest
fapt se reflectă în creşterea ratei
de utilizare a cardurilor
10

Visa: tehnologia
contactless are
Un rol central
În ViitorUl plăţilor

interviu cu Cătălin CReţu,
General Manager România, Croaţia, slovenia, Malta – Visa
contactless, de la o pondere de
36% din totalul plăţilor cu
cardul în 2015 la 52% în 2016,
conform „studiului privind
plăţile digitale” din 2016
realizat de Visa.
această intensificare a utilizării
din ultimul an a fost susţinută
de o creştere a numărului de
carduri contactless aflate în
circulaţie la 165 milioane,
completată de cele 3,4 milioane
de terminale cu tehnologie nfc
în întreaga regiune la sfârşitul
anului trecut.1
avântul înregistrat de
tehnologia contactless pare să
persiste pe măsură ce tot mai
mulţi europeni descoperă că
este deseori cea mai rapidă şi
mai uşoară modalitate de plată a
cumpărăturilor zilnice.
consumatorilor le place să aibă
posibilitatea de a plăti produse
de mică valoare într-o clipă,
fără a face compromisuri la
nivel de securitate, în timp ce
aceeaşi tehnologie permite şi
comercianţilor să ofere o
experienţă de plată mai bună
prin creşterea eficacităţii şi
reducerea timpului de aşteptare
la casă.
Un studiu realizat de Visa a
evidenţiat importanţa acceptării
cardurilor pentru micii
comercianţi în special şi modul
în care inovaţii precum
terminalele contactless mobile
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(mpos) ar putea reduce
pierderea clienţilor cu 25%2.
Mai bine de jumătate din
consumatorii europeni preferă
să cumpere de la comercianţi
care acceptă plata cu cardul în
locul celor care nu acceptă, prin
urmare tehnologia contactless
poate ajuta iMM-urile să
răspundă aşteptărilor
consumatorilor de astăzi,
încurajând totodată vânzările.
la rândul său, infrastructura
contactless în plină extindere
pune bazele noii generaţii de
plăţi digitale. aceeaşi
tehnologie nfc care susţine
plăţile cu carduri contactless
este utilizată şi în cazul plăţilor
cu dispozitive mobile sau
wearable, tot mai multe servicii
urmând să fie implementate
anul viitor. Visa a deschis calea
spre popularizarea plăţilor
contactless în europa încă din
2007, iar obiectivul de a
promova noua generaţie de plăţi
digitale rămâne o prioritate,
precum şi menţinerea nivelului
ridicat de securitate a
tranzacţiilor la care se aşteaptă
consumatorii.
Există experienţe, „poveşti de
succes” marca Visa la nivel
global sau european, care se
referă la primele carduri
produse şi primele tranzacţii
cu carduri contactless?

Una dintre cele mai cunoscute
poveşti de succes contactless
din europa este cea legată de
reţeaua de transport londoneză
(tfl), unul dintre comercianţii
care a înregistrat cea mai
rapidă creştere pe segmentul
contactless. În 2015 – la nici
un an de la lansarea călătoriilor
contactless – tfl atinsese
pragul de un milion de călătorii
contactless într-o singură zi –
demonstrând cât de uşor au
adoptat consumatorii această
tehnologie datorită rapidităţii şi
simplităţii ei. De la lansare,
clienţii tfl au făcut 960 de
milioane de călătorii
contactless.
pe teritoriul londrei există 75
de staţii tfl unde mai mult de
jumătate din tranzacţiile de la
porţi sunt contactless. Şi nu doar
londonezii folosesc tehnologia
contactless – carduri Visa din
peste 100 de ţări au fost folosite
de oamenii care au accesat
reţeaua tfl, dovedind că aceştia
folosesc cu uşurinţă tehnologia
atât în ţara lor de origine, cât şi
atunci când călătoresc în
străinătate. asta a dovedit şi
importan]a unui sistem deschis
de acceptare a cardurilor eMV
contactless, care dă posibilitatea
turi[tilor din orice ]ară să-[i
utilizeze cardul contactless Visa
la metroul din londra, spre
deosebire de alte ora[e în care

cătăliN cREţu, GENERal maNaGER RomâNia, cRoaţia, SlovENia, malta – visa

sunt acceptate doar carduri ce pot
fi ob]inute doar local [i
func]ionează doar în respectivul
sistem de tranzit.

Primele „Speedpass” au
apărut în 1997, asigurând
primele plăţi contactless la
nivel internaţional, acceptate
de ExxonMobil şi
McDonald’s, iar primele
carduri de acest tip au apărut
în Marea Britanie în 2007. De
ce credeţi că a durat atât de
mult până să se ajungă la o
masă critică şi apoi la o rată
de penetrare şi folosire fără
precedent?
asemenea oricărei tehnologii
noi, şi plăţile contactless au
avut nevoie de timp să îşi
demonstreze avantajele şi să

câştige încrederea
consumatorilor. preocupările
legate de securitate sunt
obstacolul numărul unu şi
încrederea este factorul decisiv
pentru o adoptare pe scară largă
a tehnologiei.
odată cu evoluţia industriei de
plăţi, tranzac]iile contactless
s-au dovedit a fi o inovaţie
binevenită şi redutabilă.
Utilizarea cardurilor contactless
eMV mai ales în sistemele de
tranzit a introdus această nouă
experien]ă de plată în
comportamerntul zilnic al
consumatorilor, ceea ce a grăbit
pasul adoptării acesteia. nu în
ultimul rând, rata de adop]ie a
crescut din momentul în care
comercian]ii au în]eles
beneficiile noii tehnologii [i au
început să promoveze acest tip

de plată.
acum nu mai există nicio
îndoială că tehnologia nfc este
benefică atât pentru
consumatori, cât şi pentru
comercianţi. avantajele
acesteia – rapiditatea, uşurinţa
şi simplitatea – transformă
plăţile contactless în „noua
normalitate” şi acum nimeni
nu-şi poate imagina viitorul
plăţilor fără contactless – fie
că este vorba de carduri, de
servicii mobile de plată,
dispozitive wearable sau orice
altă nouă tehnologie care nu a
fost încă dezvăluită.

De ce credeţi că brăţara
contactless, lansată de Banca
Transilvania, a fost un
experiment singular pe piaţa
locală?

este încă prea devreme să
tragem concluzia că acesta a fost
un experiment unic, este mai
degrabă o primă lansare de acest
gen ce va fi urmată de altele.
Visa vede un potenţial enorm în
dispozitivele de plată de tip
wearable, care deja câştigă
popularitate în europa – în
special în rândul consumatorilor
din generaţia Millennials
pasionaţi de tehnologie.
Dispozitivele wearable preiau
toate avantajele contactless –
rapiditatea, uşurinţa şi
simplitatea – şi merg chiar mai
departe: chintesenţa unui
dispozitiv de tip wearable este
conexiunea fizică permanentă cu
cel care îl poartă, aspect care,
prin natura sa, elimină fricţiunea
şi îmbunătăţeşte gradul de
securitate al plăţii.
pe măsură ce noi produse
continuă să fie introduse pe
piaţă într-un ritm ce părea
inimaginabil la prima lansare a
tehnologiei contactless în 2007,
Visa continuă să stabilească
parteneriate cu companii astfel
încât consumatorii să poată plăti
de oriunde şi de pe dispozitivul
preferat.

Cum s-a implicat Visa în
efortul de înlocuire a vechilor
POS-uri din reţeaua de
acceptare din România?
Cine a contribuit majoritar la
această acţiune hotărâtă?

pentru Visa, investiţiile în
inovaţie, inclusiv în tehnologia
contactless, reprezintă o
prioritate. pentru a susţine
evoluţia plăţilor, Visa s-a
angajat ca, până în 2020, toate
terminalele pos să poată
accepta mijloace de plată
contactless.
În prezent, două treimi din toate
terminalele pos din românia
acceptă plăţile contactless,
conform datelor furnizate de
băncile locale. Un important
motor pentru extinderea reţelei
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în ultimele 8 luni a fost aşanumita lege cash-back, Visa
fiind un partener de dialog activ
şi deschis în procesul de
dezbatere a acestui act
normativ.
Visa pune un accent deosebit pe
contactless deoarece inovaţia
avansează, iar tehnologia
contactless evoluează rapid de
la carduri la alte dispozitive,
inclusiv telefoanele mobile
inteligente pe măsură ce plăţile
devin digitalizate, ceea ce
conferă tehnologiei contactless
un rol central în viitorul plăţilor.

Care era ponderea de carduri
Visa contactless în total
carduri Visa din România la
finalul anului 2016? Dar
ponderea POS-urilor
contactless în totalul
EFT/POS-urilor din sistem?

aproximativ două treimi din
reţeaua de acceptare a plăţilor
electronice din românia era
contactless la sfârşitul lunii
martie 2017. Datele băncii
centrale indică faptul că în
decurs de un an au fost
instalate aproape 35.000 de noi
terminale cu tehnologie nfc,
reprezentând o creştere de 25%
a reţelei de plăţi, de la 142.000
de terminale pos în martie

2016 la aproape 178.000 în
martie 20173. extinderea reţelei
de pos-uri echipate cu
tehnologia nfc stimulează
creşterea plăţilor contactless: la
sfârşitul anului trecut, una din
patru tranzacţii cu carduri Visa
era contactless.
Valoare medie a tranzacţiei cu
carduri Visa contactless a fost
de aproximativ 67 lei în primul
trimestru al anului 2017, în
timp ce valoarea medie a plăţii
cu cardul (clasic şi contactless)
pe piaţă este de 120 lei,
conform datelor băncii
naţionale a româniei. practic,
tehnologia contactless a
încurajat românii să îşi
utilizeze cardurile mai des
pentru plăţile zilnice.
principalele categorii de
comercianţi unde românii
plătesc contactless cel mai des
sunt supermarketurile,
serviciile de divertisment şi
benzinăriile, totalizând mai bine
de două treimi din numărul total
de tranzacţii cu carduri Visa.

În ce cheie să privim viitorul
cardurilor contactless?

În prezent, cardurile contactless
au rolul de vedetă în domeniul
plăţilor prin tehnologia nfc,
dar tehnologia contactless

susţine şi plăţile prin
intermediul dispozitivelor
mobile şi wearable, prin urmare
îşi va păstra rolul central şi în
viitor, pe măsură ce
comportamentul de plată prin
atingere va deveni o
normalitate. totodată,
infrastructura contactless pune
bazele noii generaţii de plăţi
digitale. până la sfârşitul anului
2019, toate terminalele pos ar
trebui să accepte forme de plată
contactless, fie că este vorba de
carduri, de servicii mobile de
plată, dispozitive wearable sau
orice nouă tehnologie care nu a
fost încă dezvăluită.
contactless evoluează rapid de
la carduri la alte dispozitive pe

măsură ce plăţile intră în era
digitală, europenii fiind printre
cei care adoptă cel mai rapid
aceste noi tehnologii. Visa
estimează că tehnologia
contactless va deveni o
caracteristică standard pe multe
dispozitive wearable. până în
2020, ne aşteptăm să avem 20
de miliarde de dispozitive
conectate la nivel global, prin
intermediul cărora vom putea
plăti sau vom fi plătiţi, ceea ce
va schimba complet ecosistemul
de plăţi electronice. totodată, se
preconizează o triplare a plăţilor
pe mobil în europa până în
20204, iar acest lucru arată clar
cât de importantă este
tehnologia contactless pentru
viitorul tehnologiilor de plată.
În acest context, Visa prevede
un viitor în care consumatorii
probabil nici nu vor mai avea
nevoie de un card de plastic –
un viitor în care contul acestora
va fi disponibil digital pe o
multitudine de dispozitive.
cristian pavel
studiul Visa privind plăţile digitale,
date privind adoptarea tehnologiei
contactless.
2
studiul Visa europe privind
acceptarea cardurilor de către
iMM-uri în europa, 2014.
3
Date raportate de banca naţională
a româniei.
4
studiul Visa privind plăţile digitale,
2015
1
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Care este istoria cardului
contactless din perspectiva
Mastercard? A contribuit
compania la conturarea şi
susţinerea acestei noi
tehnologii la nivel global?

Mastercard este o companie
care a avut un rol fundamental
în evolu]ia contactless atât la
nivel global, cât [i la nivel
european. În decembrie 2002,
Mastercard a lansat paypas, un
instrument de plată contactless
care le permitea deţinătorilor de
carduri să facă tranzacţii într-un
mod rapid şi convenabil pentru
cumpărături de valoare mică.
În anul 2003, Mastercard a
testat paypass în orlando
(florida) şi în Dallas (texas),
iar peste un an, în 2004, cardul
a fost acceptat de către
comercianţi precum
McDonald’s (în statele Unite).
2005 a fost anul în care
Mastercard paypass a fost
recunoscut şi acceptat la nivel
global, iar până la finalul lui
2006 s-a extins în alte zone din
statele Unite, în canada, Marea
britanie, japonia, turcia,
republica coreea, liban,
Malaezia, Mexic, taiwan,
filipine, africa de sud,
australia şi franţa.
până la finalul lui 2007, exista
un număr de 20 de milioane de
carduri Mastercard paypass
aflate în circulaţie, acceptate la
nivel global de 80.000 de
comercianţi din 20 de ţări.
În anii care au trecut,
tehnologia contactless a luat cu
asalt lumea. spre exemplu, în
europa, cele mai recente date
Mastercard arată că numărul
total de tranzac]ii contactless
Mastercard [i Maestro a depă[it
pragul de un miliard. iar acest

„cÂnD cineVa Începe
să plătească
contactless, nUMai a{a
Va plăti pe Viitor!”
interviu cu Cosmin VlaDiMiResCu, General Manager, Mastercard România
trend ascendent al plă]ilor
contactless se men]ine la nivel
mondial.

Există experienţe, „poveşti de
succes” cu logo-ul Mastercard
la nivel global sau european,
care se referă la primele
carduri produse şi primele
tranzacţii cu carduri
contactless?

folosirea primelor carduri
Mastercard contactless [i,
implicit, efectuarea primelor
astfel de plă]i a reprezentat,
fără doar [i poate, o experien]ă
de neuitat pentru fiecare
persoană în parte.
Dar, dacă vorbim despre
pove[ti de succes în ceea ce
prive[te Mastercard,
dezvoltarea tehnologiei
contactless este, în sine, o astfel
de poveste. o poveste de succes
sus]inută [i de cifre: în prezent,
la nivel global, peste 3 milioane
de retaileri din mai mult de 68
de ]ări acceptă plata cu
cardurile Mastercard
contactless. [i ce am constatat
este că, atunci când cineva
începe să plătească contactless,
numai a[a va plăti pe viitor.

Primele plăţi contactless la
nivel internaţional au apărut
în 1997, iar primele carduri
de acest tip au apărut în
Marea Britanie în 2007. De ce
credeţi că a durat atât de

mult până să se ajungă la o
masă critică şi apoi la o rată
de penetrare şi folosire fără
precedent?

chiar dacă primele plă]i
contactless au fost făcute în
urmă cu 20 de ani, solu]iile
folosite atunci erau de tipul
„closed loops” [i func]ionau
doar în mediul comerciantului
respectiv.
Dar contactless-ul, a[a cum îl
[tim astăzi, s-a dezvoltat mult
mai târziu, după ce au fost
îndeplinite o serie de condi]ii
necesare, a[a cum men]ionam
anterior. Una dintre acestea a
fost portarea tehnologiei
contactless în condi]ii de
siguran]ă absolută, astfel încât
să poată fi accesată pe un card
normal.
În paralel, infrastructura de
acceptare a avut nevoie de
modernizare [i actualizare, ca
să proceseze aceste tranzac]ii.
concret, a fost necesar ca
institu]iile bancare să instaleze
pos-uri care să suporte
tehnologia contactless.
investi]ia a fost mare, mai ales
că venea la scurt timp de la
migrarea către eMV.
În afară de aceste condi]ii
tehnice, a fost nevoie [i de o
serie de demersuri pentru
alinierea reglementărilor
interna]ionale în domeniu.
odată ce puzzle-ul a fost
complet, a fost doar o chestiune

de timp până când tehnologia
contactless să ia amploare [i să
î[i facă loc în via]a noastră de
zi cu zi.

Primele proiecte pilot
contactless au fost derulate în
România de Garanti Bank în
2008 şi BRD în 2010, dar
adevărata lansare s-a produs
în mai 2011, când BCR cu
Visa şi BRD cu Mastercard
au lansat cardurile
contactless în parteneriat cu
regiile de transport în comun
din Bucureşti (RATB şi
Metrorex), iar ulterior şi cu
cele din alte oraşe. De ce nu a
„prins” mai repede această
tehnologie la public la nivelul
transportului în comun?

Mastercard, în parteneriat cu
brD, au reu[it, în mai 2011, în
premieră europeană, să
introducă plata călătoriilor
contactless în autobuzele din
sibiu. astfel, sibienii [i-au
putut plăti călătoriile instant cu
ajutorul oricărui card
Mastercard sau Maestro.
astăzi, după 6 ani, rezultatele
acestei ini]iative sunt mai mult
decât îmbucurătoare: rata de
utilizare a cardurilor contactless
în autobuzele din sibiu este
24%, adică de peste trei ori mai
mare decât gradul de folosire a
cardurilor în românia.
În plus, fa]ă de sibiu, sunt
discu]ii pentru implementarea
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De ce credeţi că brăţara
contactless, lansată de Banca
Transilvania, a fost un
experiment singular pe piaţa
locală?

nu cred că a fost un experiment
singular. a fost unul precedat
de emiterea de stickere,
brelocuri, chiar telefoane nfc
[i va fi cu siguran]ă urmat de
alte wearables contactless. e un
statement puternic, legat de
integrarea tehnologiei, [i un pas
suplimentar către consumatori,
printr-un plus de convenien]ă.

Cum s-a implicat Mastercard
în efortul de înlocuire a
vechilor POS-uri din reţeaua
de acceptare din România?
Cine a contribuit majoritar la
această acţiune hotărâtă?

coSmiN vlaDimiREScu, GENERal maNaGER, maStERcaRD RomâNia

tehnologiei contactless în
sistemele de transport public
din alte trei ora[e din românia:
alba iulia, cluj-napoca [i
oradea. [i aici ne a[teptăm la
rezultate cel pu]in similare cu
cele din sibiu.
De asemenea, proiectul nostru
din sibiu a demonstrat
viabilitatea [i aplicabilitatea
tehnologiei, determinând
cre[terea spectaculoasă a
numărului de carduri
Mastercard [i Maestro
contactless din românia. nu a
fost singurul ingredient al
mixului, dar a fost unul
determinant.
a[adar, nu putem spune că
această tehnologie nu a prins la
public. pe de altă parte, ca
locuitorii ora[elor din românia
să se bucure de toate avantajele
pe care le permite tehnologia [i
să fie unele „smart”, trebuie să
14

avem răbdare ca autorită]ile
locale să găsească soluţii pentru
a investi în acest domeniu. sunt
optimist că acest lucru se va
întâmpla [i că sibiului nu i se
vor alătura doar alba iulia,
cluj-napoca [i oradea, ci [i
alte ora[e.

Producţia şi personalizarea
acestor carduri pentru piaţa
locală se face fie în Bucureşti,
fie în afara ţării. De ce nu s-a
mers şi pe o ofertă mai
variată contactless adresată
publicului, de stickere
ataşabile telefoanelor sau
brelocurilor?

cardurile, indiferent dacă sunt
contactless sau nu, sunt produse
atât în românia, cât [i în afară.
această decizie ]ine de bănci [i
de contractele de furnizare pe
care le au.
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În ceea ce prive[te posibilitatea
publicului de a opta pentru o
gamă mai variată de utilizare a
tehnologiei contactless, s-a
încercat acest lucru de către
brD [i garanti, care au
furnizat tehnologia [i pe alte
dispozitive decât pe carduri.
Însă consumatorii le-au
preferat pe cele din urmă.
acest lucru s-a întâmplat până
acum. Dar, odată cu
proliferarea solu]iilor de
tokenizare [i, implicit, a
portofelelor electronice, ne
a[teptăm să apară solu]ii
alternative diverse, a[a cum
sunt telefoanele sau
accesoriile. cum Mastercard
este un promotor activ al
inova]iei, conceptul nostru de
„Digital by default” deschide
multiple oportunită]i de acces
[i de utilizare a tehnologiei de
plă]i.

noi avem o strânsă legătură de
colaborare cu partenerii no[tri,
băncile [i comercian]ii, pentru
dezvoltarea continuă a
infrastructurii de acceptare în
românia. iar aceasta are un
dublu rol: pe de o parte, ajută la
cre[terea incluziunii financiare
[i, pe de altă parte, ne permite
să venim în întâmpinarea
clien]ilor no[tri cu cele mai
bune [i mai inovatoare
experien]e de plată.
Din acest motiv, actualizarea
re]elei de pos-uri a fost [i este
în continuare un efort comun.
spre exemplu, dacă vorbim
despre zona de emitere,
subliniem că prezen]a
cardurilor contactless în
buzunarele [i portofelele
clien]ilor a creat un stimulent
suplimentar pentru actualizarea
zonei de acceptare.
Desigur, au existat [i alte
componente ale suportului: în
primul rând, introducerea în
pia]ă de noi tehnologii, cum ar
fi mpos-urile, terminalele de
tip unattended pe care le putem
vedea deja instalate la
vendomate, precum [i

alternativele la solu]iile clasice
– solu]ii de acceptare de tip
soft pos sau Masterpass Qr
(plă]i prin coduri Qr). nu
vreau să omit sprijinul
financiar oferit de Mastercard
către to]i acceptatorii ce
operează în românia, prin
subven]ionarea instalării de
terminale.
De asemenea, perspectiva
legislativă este foarte
importantă, Mastercard
implicându-se în toate
proiectele de legi cu impact în
deschiderea de noi verticale de
acceptare sau tehnologii
reinventate, cum ar fi legea
cash-back.

Care era ponderea de carduri
Mastercard contactless în
total carduri din România la
finalul anului 2016? Dar
ponderea POS-urilor
contactless în totalul
EFT/POS-urilor din sistem?
la finalul anului 2016,
jumătate din totalul cardurilor
Mastercard emise în românia

erau contactless [i 65% dintre
terminalele din pia]ă puteau
accepta tranzac]ii contactless.
prin programe specifice
dezvoltate împreună cu
partenerii no[tri, Mastercard
continuă eforturile de a
populariza tehnologia
contactless, atât privind
emiterea cât [i acceptarea, [i ne
dorim ca în următorii ani să
ajungem la un grad de

acoperire cât mai apropiat de
100%.

În ce cheie să privim viitorul
cardurilor contactless?

pe fondul dezvoltării
tehnologiei contactless, vrem să
diversificăm ecosistemul de
metode de plată aflate la
dispozi]ia românilor [i să
aducem noi func]ionalită]i

capabile să aducă gestul de
plată pe instrumentul preferat
de ei.
În ceea ce prive[te tehnologia
contactless, strategia
Mastercard rămâne aceea de a
furniza cât mai multă
flexibilitate consumatorilor [i
de a îi conecta cu cele mai
convenabile, sigure [i rapide
metode de plată.
cristian pavel

Marea britanie: cifre aMeţitoare, Dar Şi teMeri!

În Marea britanie, cea mai dezvoltată piaţă
de plăţi contactless din lume, în martie 2017
existau 107,4 milioane de carduri contactless,
din care 72,3 milioane de carduri de debit şi
35,2 milioane de credit. Vorbim despre o
creştere medie lunară de 1,5% şi de una de
21,7% de la an la an.
cheltuielile lunare globale făcute cu cardurile
contactless au ajuns la peste 4 miliarde de lire
sterline, demonstrând creşteri lunare de
aproape 20% şi de 165,8% la nivel anual.
Valoarea este împărţită între cheltuielile
făcute cu carduri de debit (3,5 miliarde lire
sterline) şi credit (509,2 milioane).
au fost consemnate 442,5 milioane de
tranzacţii, vădind o creştere lunară de 19,9%
şi una anuală de 148,3%. tranzacţiile s-au
împărţit între cele făcute de cardurile de debit
(388,2 milioane tranzacţii) şi cele de credit

(54,2 milioane).
reţeaua de acceptare ajunsese în martie 2017
la 484.671 terminale contactless, cu o
creştere lunară de 1,3% şi una anuală de
36,6%. Valoarea medie a unei tranzacţii a fost
de 9,06 lire sterline.
Şi totuşi, există şi semnale de alarmă.
Valoarea totală a sumelor de bani furate de pe
cardurile contactless şi a dispozitivelor
mobile a crescut în Marea britanie, relevă
statisticile. aproximativ şapte milioane de
lire sterline au fost furate în 2016, în
comparaţie cu 2,8 milioane în 2015, anunţă
serviciul de prevenţie a fraudelor financiare
din Marea britanie.
Mai mult, potrivit ediţiei online a bbc, în
timpul pronunţării unei sentinţe într-un caz de
fraudă comis în comitatul Devon, un
judecător a criticat deja această tehnologie

care nu mai cere introducerea pinului, pentru
că ar „uşura” eforturile infractorilor.
totuşi, fiona Wilkinson, chief
communications officer în cadrul Visa
europe, declara anul trecut că frauda privind
cardurile s-a men]inut la mai pu]in de 5 cen]i
la fiecare 100 de euro cheltui]i, în europa.
“frauda a rămas sub control. frauda s-a
men]inut la mai pu]in de 5 cen]i la fiecare
100 de euro cheltui]i în europa. aceasta a
scăzut constant în ultimii ani. românia face o
treabă foarte bună în acest sens fa]ă de alte
]ări europene. nivelul este mult mai scăzut”,
a spus fiona Wilkinson.
potrivit acesteia, Visa ]ine sub control nivelul
fraudei prin inovare, iar serviciul de
tokenizare, prin care datele de pe card sunt
făcute inutilizabile, a avut un rol important în
acest sens.
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Wirecard romania esTe alăTUri de clienţi

Din ce în ce mai mulţi retaileri
îşi ajustează programele de
fidelitate şi serviciile oferite
astfel încât să se adreseze
acestui nou tip de clienţi şi să se
diferenţieze relevant faţă de
competiţie.
profilul clientului din ziua de
azi este altul decât acum un
deceniu: el doreşte o
comunicare personalizată,
oferte relevante obiceiurilor sale
de achiziţie, se aşteaptă ca
procesul prin care comandă
ceea ce îşi doreşte să fie simplu,
rapid şi cu maxim de siguranţă.
În acelaşi timp, comercianţii îşi
doresc clienţi mulţumiţi, care să
revină, şi soluţii personalizate
pe modelul de business propriu.

soluţii De tiP white-laBel –
o soluţie PeRsonalizată
PentRu fieCaRe Client

solUţiile De plăţi MoDerne:
rapiD, În sigUranţă,
personaliZat

Timpul înseamnă bani. O zicală tot mai relevantă în comerţul actual, în care clienţii îşi doresc să
cumpere rapid, să beneficieze de oferte oriunde s-ar afla, în orice moment doresc, utilizând cele mai noi
tehnologii. Ca un răspuns la acest trend, în ultimii ani tehnologiile mobile au câştigat tot mai mult
teren, atât global cât şi pe piaţa din România.
rapid şi în siguranţă.
soluţia flexipay poate fi
integrată utilizând un card sau o
brăţară contactless, funcţie de
nevoile comerciantului. atât
cardul, cât şi brăţara, pot fi
achiziţionate online, cu ridicare
de la un info point dedicat, sau
cumpărate direct de la o locaţie
aleasă de comerciant.

cardul poate fi achiziţionat şi
activat şi prin aplicaţia de
smartphone cards4u, un mobile

soluţiile de tip white-label
reuşesc să combine nevoile
clienţilor cu cele ale
comercianţilor, oferind tuturor o
experienţă de tip Vip. Wirecard
romania, apărută în urma
achiziţiei companiei provus sa
de către germanii de la
Wirecard ag, oferă la nivel
global soluţii white label de
peste 15 ani.

Una dintre aceste soluţii este
soluţia flexipay.

o soluţie de tip closed loop
system, flexipay este ideală
pentru firmele care organizează
evenimente, pentru mall-uri sau
pentru orice altă zonă
comercială cu circuit închis în
care se doreşte ca accesul şi
plăţile să fie făcute simplu,
16
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app creat tot de către Wirecard
romania, ce înrolează retaileri
de prestigiu şi oferă
posibilitatea de plată direct din
telefon. cardul şi brăţara
utilizate în soluţia flexipay sunt
reîncărcabile, cu o sumă
definită de către comerciant, au
o valabilitate determinată pentru
fiecare încărcare şi pot fi

personalizate cu design-ul dorit.
cardul conţine elemente de
securitate multiple, ce pot fi
adăugate la cerere, şi poate fi
oferit în pachet personalizat.

cardul şi brăţara sunt citite cu
ajutorul unui echipament ce
poate fi plasat în locul dorit de
către comerciant şi care serveşte

şi ca terminal pos: citeşte
dispozitivul, îl autentifică şi
verifică dacă pe el există
fonduri suficiente.

siguranţa este unul dintre
principalele atuuri ale soluţiei.
flexipay beneficiază de
tehnologia Wirecard şi conţine
elemente de identificare
personalizate pentru fiecare
card.
În acest sens, partenerii
utilizează terrminale pos
speciale, create special pentru
acest program, dar similare
celor normale, iar rapoartele şi
datele sunt procesate în zone cu
acces restricţionat şi protecţie
maximă.
Wirecard romania oferă
comercianţilor care aleg să
utilizeze sistemul flexipay
servicii complete pentru
implementarea soluţiei:
consultanţă gratuită,
personalizarea componentelor,
integrarea soluţiei în sistemul
existent, o interfaţă web
dedicată pentru management
card/brăţară, infrastructura
necesară, producţia şi
personalizarea cardului/brăţării
şi totodată a variantei de
ambalare alese, rapoarte,
servicii de suport prin call
center cu linie dedicată 24/7 şi
campanii de direct marketing

o afaCeRe De suCCes este una
în Continuă MişCaRe

pentru orice comerciant,
creşterea vânzărilor şi satisfacţia
clienţilor sunt cele mai
importante obiective. o soluţie
menită să susţină atingerea lor
este mpos, oferită de Wirecard
tuturor celor care doresc să
confere afacerii lor mobilitate şi
să o dezvolte dincolo de spaţiul
fizic al punctelor de vânzare. cu
mpos, tranzacţiile pot fi făcute
oriunde se află clienţii, utilizând
o conexiune online cu pos-ul

din magazin sau sistemul de
inventar.

mpos este o soluţie de tip
white-label, putând fi
modificată funcţie de cerinţele
specifice ale comerciantului.
orice dispozitiv inteligent poate
deveni acum un terminal pos
sau o casă de marcat, pe stradă,
la cafenea sau la domiciliul
clientului.
soluţia oferă o mai bună
experienţă pentru clienţi, reduce
dependenţa de sistemul
hardware şi acceptă plăţi
electronice de la toate canalele
de vânzare: online, mobil şi/ sau
punct fizic de vânzare.

sistemul operează pe multiple
platforme de plată globale şi
suportă comunicarea prin
bluetooth şi Usb, cu mesaje
multiligve către comerciant şi
deţinătorul de card. Utilizată în
spaţiul comercial fizic, soluţia
oferă un timp mai bun pentru
servirea clienţilor şi
posibilitatea de a încheia

tranzacţii în locurile cu
promoţii. indiferent de locul în
care este utilizată, soluţia mpos
poate oferi atât o chitanţă fizică,
cât şi una online, pe email.

De ce este mai bună o soluţie
white label? pentru că, asemeni
unui costum, ceea ce este croit
pe specificaţiile exacte, se
potriveşte perfect.
De ce tehnologii noi? pentru că
noul tip de consumator doreşte
acum, şi nu în viitor, să
primească servicii ce pot fi
accesate de pe suporturile
mobile pe care le deţine.
De ce Wirecard? pentru că de
peste 15 ani implementăm
programe şi soluţii croite
special pentru fiecare partener,
la cele mai înalte standarde şi
utilizând mereu cele mai
moderne tehnologii, atât pentru
zonele de retail cât şi cele
bancare din românia,
republica Moldova, serbia,
kosovo, cehia şi Ungaria.

atât flexipay, cât şi mpos,
sunt soluţii de tip white label ce
pot fi personalizate pentru
fiecare partner din program.

Wirecard Romania: bd. Vasile
Milea nr. 2h , sector 6,
bucureşti I +4021 202 6900 I
office.ro@wirecard.com

Wirecard oferă integrare pentru
pDa şi/sau opţional pentru
telefon, integrarea mai multor
bănci într-un singur terminal,
decontarea în timp real prin
intermediul unor carduri
preplătite, monitorizarea
fraudelor, procesarea
excepţiilor, suport pentru
platforma de fidelizare
gestionată de comerciant cu
respectarea regulilor şi
reglementarilor de securitate
pci Visa/Mastercard, terminale
de plată securizate şi certificate,
suport pentru dezvoltarea şi
certificarea mpos, inclusiv
pentru un program de training
personalizat.
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despre „aUrUl digiTal”
bitcoin reprezintă doar o parte
din ceea ce înseamnă
cryptocurrency. În contextul
acesta, mi-aş dori să facem o
distincţie clară între bitcoin şi
blockchain, tehnologia absolut
inovatoare din spatele
criptomonedei, una absolut
disruptivă. bitcoinul este un
transport pentru valori,
blockchain-ul, pe de altă parte,
este transport de valoare,
criptografie, securitate,
anonimitate.
acesta are aplicabilitate într-o
multitudine de domenii, precum
financiar, bancar, transferuri de
bani, anonimitate,
individualitate. putem folosi, de
exemplu, blockchain pentru a
realiza - pe baza criptografiei
anonimită]ii – un sistem
electoral. reticenţa persistă pe
fondul necunoaşterii. e mai
simplu când nu cunoşti sau nu
înţelegi, să frânezi. am mai
spus-o [i cu alte ocazii:
blockchain-ul este, astăzi, a[a
cum era internetul în 1993.
pu]ini [i-ar fi imaginat, la
vremea respectivă, modul în
care lumea se va schimba prin
adoptarea în masă a acestui mod
de comunicare.

Sunteţi unul dintre cei puţini
care au avut curajul şi
determinarea de a vă construi
o traiectorie alternativă,
susţinând şi mizând mult pe
moneda virtuală bitcoin. Cum
aţi descoperit această monedă
şi ce v-a stârnit interesul şi
pasiunea faţă de aceasta?
am ajuns în universul
bitcoin/blockchain din
întâmplare. ca mul]i al]ii, am
discreditat ideea [i conceptul
începând cu 2011. este atât de
diferit, încât este nevoie să î]i

18

bitcoin & blockchain astăZi
= internetUl În 1993.
cUM Va arata ViitorUl
interviu cu antonio ÉRaM, fondator şi Ceo, netoPia

Bitcoin are, încă de la începuturi, o relaţie dificilă cu oamenii de rând, cu o parte dintre specialiştii
pieţelor financiar-bancare, ba chiar şi cu presa de profil. O criptovalută, fără autoritate centrală, a fost
şi este greu înţeleasă de public. Cum trebuie definită ea mai pe înţelesul general? Se unde reticenţa care
persistă după ani şi ani?

reformatezi felul de a gândi
pentru a putea în]elege
conceptul, dar momentul în care
se întâmplă acest lucru este
incredibil. realizezi că totul
(dar absolut totul!) poate fi
provocat [i schimbat.
componenta de shared trust, o
idee veche, aplicată acum dar [i
în viitor, este, fundamental, un
game changer.

Când vorbim despre bitcoin,
vorbim despre o monedă
digitală, despre „cash
electronic”, dacă e permisă o
asemenea formulare, una care
se află „la purtător”, în
calculatoarele celor din reţea.
Există o reţea cu mai mulţi
participanţi şi mai multe
portofele. Cum se aderă la
reţea, în ce condiţii?

toată valoarea rezidă în re]ea.
În blockchain. a[a-zisele
„portofele” sunt doar interfe]e
pentru accesarea block-urilor pe
baza cheilor private. re]eaua
blockchain se replică prin
adăugarea de noduri, noduri ce
vor con]ine toate tranzac]iile
efectuate [i viitoare. aceste
noduri se actualizează automat.
cu cât mai multe noduri, cu atât
mai multă stabilitate în întreaga
re]ea.
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Cum se fac, concret,
tranzacţiile cu bitcoin?
Cum se semnează acestea?

pe în]elesul tuturor [i extrem de
simplificat, procesul este
următorul: în blockchain sunt
consemnate toate tranzac]iile
sub formă de informa]ii stocate
în blocuri. acestea sunt
replicate în re]ea prin
intermediul nodurilor. atunci
când un utilizator î[i creează un
wallet de bitcoin, î[i generează
practic un set de chei
criptografice, pe baza cărora, cu
un algoritm specific, se pot crea
o infinitate de adrese. aceste
adrese ar fi echivalentul unor
conturi bancare. cu respectivele
chei, utilizatorul poate semna
tranzac]iile. Dacă, să
presupunem, se dore[te
transferul a 1btc de la o adresă
la alta, acesta va introduce
adresa de creditare, va selecta
adresa de debitare [i va semna
tranzac]ia cu cheia privată.
Debitorul va putea accesa acel
1btc în adresa lui folosind
cheia privată proprie [i cea
publică a creditorului. pentru ca
procesul să fie complet, însă,
cineva trebuie să scrie în
blockchain această tranzac]ie,
acesta fiind rolul minerului
care, contra unei taxe, introduce

tranzac]ia (împreună cu altele).
pierderea cheilor private duce
automat la incapacitatea de a
accesa adresele. De aceea, se
recomandă ca acestea să fie
păstrate foarte bine.

Este afectat bitcoin de bule
speculative conjuncturale?
De ce, cât de des şi în ce
limite/marje se pot produce
perturabaţii ale cotaţiilor?

este normal să existe o
conjunctură speculativă. În
contextul în care avem un
randament de peste 150% de la
an la an, cu mult peste ceea ce
oferă orice pia]ă (bursă, dobânzi
bancare, imobiliare), devine o
]intă pentru diverse entită]i,
speculativ conjunctural. Însă, pe
termen lung, valoarea cre[te,
fiind preferată o abordare de
genul buy and hold. În acest
moment, vorbim de o
capitalizare de pia]ă de
41.750.370.869 dolari. acest
rezultat este unul destul de bun
pentru un sistem care nu este
recunoscut ca fiind monedă
aproape nicăieri în lume.
Întreaga schemă va evolua pe
măsură ce al]i
cumpărători/jucători intră în
acest ecosistem, exclusiv
voluntar. bitcoin nu a fost, nu

într-un bloc -, în medie, la 10
minute. Însă, multe servicii
func]ionează pe baza a 3-6
confirmări - pentru a putea trece
peste „chain reorg” - ceea ce
înseamnă că în anumite instan]e
utilizatorii pot a[tepta până la
60 de minute pentru confirmare.

Cum se monetizează
activitatea unei „ferme de
mining”? Câţi bitcoini poate
produce în medie, lunar? Din
ce trăieşte efectiv o persoană
sau o companie implicată în
această piaţă?

aNtoNio ERam, FoNDatoR Şi cEo, NEtoPia

este [i nici nu va fi o schemă
piramidală, de tipul Multi
level Marketing (MlM).

Cum poate obţine o persoană
fizică obişnuită bitcoin?
Cum procedează concret
pentru a obţine respectiva
monedă? Cum află aceasta
despre necesitatea instalării
unui portofel electronic,
deţinerea unei chei private
şi paşii ulteriori de urmat?

există mai multe metode de
conversie de la fiat la btc.
poate cea mai simplă este
folosirea unui atM de
conversie. În fiecare ora[ din
românia există cel pu]in un
astfel de aparat. În bucure[ti
sunt probabil sute de atM-uri
de conversie.
alte metode, în general folosite
pentru sumele mai mari, sunt
platformele de tip exchange. Un
portofel bitcoin poate fi
electronic, dar [i pe hârtie. cele
mai u[or de utilizat sunt
aplica]iile pentru telefonul
mobil, care se descarcă simplu
[i rapid [i care explică pas cu
pas ceea ce este de făcut.

Se poate vorbi despre o
valoare globală a bitcoin,
de market capitalization?

Care este preţul actual al unui
bitcoin? Cum se ajunge la
aceste valori şi cum fluctuează
acestea?
am precizat pu]in mai sus
valoarea capitalizării pentru
btc (aproape 42 miliarde de
dolari), la un pre] de $2.542
pentru un btc. Valoarea
acestuia func]ionează exclusiv
pe baza cererii [i ofertei, plus,
evident, considerentele
conjuncturale. De exemplu,
recunoa[terea btc ca monedă
în japonia a dus la o cre[tere a
pre]ului, dat fiind faptul că
mul]i utilizatori din acea ]ară au
preferat, mai degrabă, să
investească în btc, decât să
]ină banii în bănci (cu dobândă
negativă), iar exemplele pot
continua.

Cum se garantează
securitatea unei reţele în care
participanţii sunt anonimi sau
poate destul de uşor de
„copiat”? Ce este şi cum
funcţionează „mineritul”?
Ce este o „fermă de mining”?
Datorită utilizării criptografiei
de tip ecc (eliptic curve
cryptography), re]eaua nu este
deloc u[or de copiat. cheia
garantării securită]ii ([i, mai

mult, a evitării a ceea ce se
nume[te „double-spend”) stă în
consens. atât timp cât
majoritatea entită]ilor din re]ea
(noduri simple, mineri) resping
o anumită tranzac]ie (pentru că,
de exemplu, ea nu prezintă toate
semnăturile digitale necesare
pentru a se certifica provenien]a
sa, sau, de exemplu, fondurile
ce urmau a fi folosite, au fost
deja cheltuite) tranzac]ia
respectivă nu are nici o [ansă să
fie inclusă într-un bloc.

Care este durata medie de
tranzacţionare a unităţilor
bitcoin? Cum s-a constitut
reţeaua globală de
calculatoare care „minează”
bitcoin şi care este puterea de
procesare a acesteia?

În momentul de fa]ă re]eaua
bitcoin este capabilă de 4634
ph/s, care înseamnă cel pu]in
un ordin de mărime mai mare
decât primele 10 cele mai
puternice computere din lume puse laolaltă (vezi
https://en.wikipedia.org/wiki/t
op500). Un bloc se generează,
în medie, la 10 minute, iar
re]eaua se autoajustează pentru
a păstra acest target (asta
înseamnă că orice tranzac]ie
este confirmată - adică inclusă

referindu-ne la cele 10 minute
(în medie) pentru minarea unui
bloc putem deduce că într-o zi
se minează 24x6 = 144 blocuri.
la pre]ul actual de 2.300-2.400
dolari [i la recompensa de 12.5
btc per bloc, la care se adună
2-3 btc din transactions fees,
rezultă că fiecare bloc are o
recompensă de circa 36.000
dolari, adică recompensa zilnică
pentru mineri se învârte în jurul
sumei de 5 milioane de dolari.
asta se traduce prin faptul că,
pe baza market-share-urilor de
la https://bitcoinworldwide.
com/mining/pools/, de exemplu,
un mining pool poate avea o
recompensă zilnică de un
million de dolari, adică 365
milioane de dolari pe an (dacă
am fi făcut acest calcul acum 2
săptămâni, cifra era cu
aproximativ 15% mai mare)

Este bitcoinul un soi de „aur
digital”? Este cvasicorectă
ecuaţia „bitcoin = electricitate
consumată + timp alocat
procesării”?

nu chiar. timpul alocat
procesării se autoajustează la
fiecare 2016 blocuri, mărind sau
mic[orând dificultatea pentru a
se păstra o valoare medie a
duratei de minare a unui bloc la
10 minute. Deci, putem spune
că bitcoin = număr de hash-uri
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calculate, care este un proxy
pentru electricitatea consumată
(multe hash-uri = multă
electricitate).
Dincolo de acest lucru, el poate
fi asimilat unui aur digital,
având câteva din proprietă]ile
acestuia: fungibilitate (un
bitcoin este echivalent cu orice
alt bitcoin, după cum, teoretic, o
bucată de 1g de aur este
echivalentă cu orice altă bucată
de 1g de aur) [i stored-accountvalue (nu am nevoie de pasul de
settlement, valoarea este
„transportată” în tranzac]ie)

Câţi bitcoini au fost generaţi
deja? Cât timp va dura
minarea? Cât de mult se
aplatizează câştigul celor
implicaţi, în timp?

până acum (27-06-2017, ora
17:30) au fost genera]i
16.413.737 btc. Dacă nu se
întâmplă niciun hard-fork care să
schimbe ceva în „consensus
algorithm”, ultimul btc va fi
minat în 2140. la fiecare 210.000
blocuri (întrucât fiecare bloc este
minat, în medie, la 10 minute, se
translatează într-o durată de 4
ani), recompensa pentru mineri
(acordată prin coinbase
transaction) se înjumătă]e[te momentan este 12,5 btc.

20

S-a vorbit foarte mult despre
trasabilitatea tranzacţiilor
bitcoin, despre preţul lor şi
mai ales despre anonimitatea
celor din sistem. Dar există,
deopotrivă, şi voci critice, care
spun că în acest fel, fără o
autoritate care reglementează
şi supraveghează, se pot
tranzacţiona bani gri şi negri.
Unde e adevărul?

Voi răspunde foarte simplu. este
pentru prima oară când avem un
sistem de transport [i stocare
valori descentralizat, gratuit [i
anonim. atât timp cât ai cheile
private, po]i accesa adresele [i
efectua tranzac]ii. cheile se pot
transfera fără să existe
posibilitatea de a le asocia unei
entită]i sau unei persoane. În
sistemul financiar actual este
nevoie de o ter]ă parte pentru a
gestiona componenta de trust
(încredere), ceea ce nu este
valabil în cazul btc. simplu!

Puterea bitcoin se vede în
blockchain. Ce reprezintă
acest concept, cum se poate
descrie şi explica?
simplificând, blockchain-ul
reprezintă o bază de date de
tranzac]ii. acestea sunt
organizate în blocuri într-un

¦ ediŢia a Vi-a iunie 2017 ¦ BankingTech

mod în care fiecare bloc are o
legătură (referin]ă) la blocul
anterior (blocurile sunt
înlăn]uite - de aici [i termenul
block-chain). Modificarea unui
bloc ar duce la modificarea
blocului imediat următor, care,
la rândul său, va necesita
modificarea blocului următor, [i
a[a mai departe, iar acest proces
este, din punct de vedere
computa]ional, imposibil.

Ce avantaje aduce reţelei
bitcoin şi chiar sistemului
bancar, care testează spre
adoptare tehnologia
blockchain?

costurile asociate men]inerii
componentei de trust
(încredere) sunt poate cele mai
mari în sistemele financiare
actuale. trecerea pe tehnologia
blockchain duce la reducerea
acestora la zero, restul fiind
profit.

Cum v-aţi implicat personal
în această „aventură bitcoin”
şi cu ce rezultate?

sunt fascinat de poten]ialul
acestui sistem [i de potenţialul
pe care îl are pentru a schimba
lumea, din toate punctele de
vedere. De aici până la a deveni

entuziast [i „evanghelist
blockchain [i bitcoin” nu a fost
decât un pas. [tiu mul]i sceptici
care sunt acum în aceea[i
situa]ie. Îmi doresc, însă, să fie
cât mai mul]i, pentru că,
împreună, vom schimba lumea
la propriu.

Ce ar trebui ştiut, înţeles şi
folosit de către români –
persoane fizice şi juridice –
pentru a câştiga de pe urma
bitcoin şi blockchain?

noi am implementat acceptarea
plă]ilor cu btc la nivelul
comercian]ilor netopia
payments. procesul este foarte
simplu, la fel [i implementarea.
comercian]ii pot accepta plata
în btc, iar în mod automat noi
realizăm o transformare din fiat
(lei) în btc. Utilizatorii
realizează plata în btc, iar noi
îi transformăm în lei [i îi
transferăm comerciantului.
comercian]ii nu primesc btc,
ci doar echivalentul, iar
comisionul este de 0% pe
tranzac]ie, exact ca la o plată
electronic, lucru care este
perfect legal [i foarte sigur (ca
să nu mai vorbesc de faptul că
plă]ile cu btc nu au, practic,
fraudă).
cristian pavel
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Transformări profUnde în modelUl
de BUsiness Bancar

fără îndoială că anul 2016 a
demonstrat ce înseamnă
„disruption”. am început cu
toţii să ne lămurim că trăim într-o
societate globală care se
schimbă foarte repede şi în care
tendinţele antisistem şi de
„rebeliune” capătă tot mai multă
consistenţă. nimic nu
demonstrează că lucrurile se
schimbă în 2017, când noile
tehnologii permit băncilor să
ofere clienţilor servicii care ar
ţine mai degrabă de industria
ospitalităţii decât de cea
financiară. alte concepte au
ajuns la ordinea zilei; vorbim
despre inteligenţă artificială,
internet of things (iot), despre
procese robotizate, de
consultanţi digitali şi despre
experienţe personale unice
oferite fiecăruia dintre noi în
postură de clienţi ai băncilor. se
evidenţiază 5 comandamente
majore ale bankingului din acest
an:

top 5 priorităţi În
bankingUl global
În anUl 2017

David Horton este un reputat lider global şi un consilier în domeniul retail banking. Este şeful
departamentului de inovaţie din Orientul Mijlociu al companiei americane Synechron. Iată punctele
sale pertinente de vedere legate de priorităţile anului în curs.

2017 este anul „boţilor” şi cu
siguranţă că există bănci care
fac deja primii paşi spre
„comerţul conversaţional”, un
termen lansat ceva vreme în
urmă de către inventatorul
hashtag, chris Messina, pentru
a descrie viitorul mesageriei în
cadrul aplicaţiilor. anul trecut,
au putut fi observate bănci
precum Dbs, santander, Wells
fargo şi bank of america
lansându-şi proprii chatboţi, dar
2017 se dovedeşte a fi anul în
care această veche tehnologie

1. atenţie, tRăiM în anul ChatBot!

chatboţii (sau roboţii de chat)
sunt softuri automatizate sau
semi-automatizate realizate in
special pentru a interacţiona cu
clienţii. acestea aplicaţii sunt
menite să raspundă în timp util
la întrebările utilizatorilor şi să
ofere informaţii relevante dintr-o
cantitate uriaţă de date. De
regulă, boţii îndeplinesc sarcini
simple şi repetitive într-un ritm
mult mai rapid decât ar putea o
fiinţă umană. construiţi pe
principiul reţelelor neurale, boţii
sunt înzestraţi cu un anumit
grad de inteligenţă artificială şi
devin, cu timpul, tot mai
eficienţi în răspunsuri.
22
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renaşte vizibil.
să fim bine înţeleşi! conceptul
de chatbot nu e unul nou. În anii
50, cercetătorii it alan turing
şi joseph Weizenbaum au lansat
în premieră conceptul de
comunicare între computere la
fel ca şi comunicarea dintre
oameni, parcurgând „testul
turing” şi inventând primul
chatbot, denumit eliza. atunci ,
cei doi au încercat să probeze
capacitatea computerului de a
reda comportamentul inteligent
al omului. astăzi, când se pune

problema de a redefini şi
reinventa experienţa clienţilor,
dar şi când se caută reduceri de
costuri, este evident de ce
industria financiară redescoperă
şi monetizează chatboţii digitali.
lunile trecute, casa albă a
anunţat că 83% dintre slujbele
plătite cu mai puţin de 20 de
dolari pe oră sunt direct
ameninţate de tehnologiile
bazate pe inteligenţă artificială,
precum chatboţii.
În contextul „comerţului
conversaţional”, aceştia devin
puntea de legăură dintre clienţi
şi afaceri, dovedindu-se o
soluţie foarte bună pentru
instituţiile financiare care au de
tratat milioane de conversaţii
unu la unu. băncile şi
asigurătorii ar trebui să
privească chatboţii ca pe o
nesperată oportunitate de a
combina intimitatea cu
automatizarea pentru a asigura o
experienţă mai personală
fiecărui client în parte.
chatboţii, natural language
generation (nlg) – un sistem
aidoma unui translator care
converteşte datele în limbaj
natural – dar şi inteligenţa
artificială avansată duc, în
sfârşit, în mediul online
dialogul de tip b2c (businesss
to consumer).
În comunicarea chat cu clienţii,
băncile pot face următoarele:

- pot ajuta clientul online să
ia decizii financiare
importante
- pot gestiona fiecare
plângere sau sesizare
- pot vinde produse şi servicii
conexe
- pot oferi bonusuri pentru
loialitate
- pot da referinţe despre cel
mai potrivit produs
financiar şi pot oferi
alternative
- pot consemna opiniile şi
reacţiile clientelei
- pot furniza un portofoliu
actualizat al investiţiilor
- pot gestiona vânzarea sau
cumpărarea de acţiuni
- pot aduna cererile pentru
credite ipotecare, credite de
nevoi personale sau pot
procesa poliţe de asigurare.
- pot trimite notificări
importante despre tranzacţii
care depind de o dată anume

2. inteliGenţa aRtifiCială
şi MaChine leaRninG aVansat

inteligenţa artificială (ai) a
depăşit punctul critic şi va sta la
baza convergenţei dintre
tehnologii al căror sens nu mai
merită tradus din limba engleză:
Data science, internet of things
(iot), optical character
recognition (ocr), natural
language programming (nlp)
şi blockchain.toate acestea vor
produce schimbări structurale în
modul în care operează
serviciile financiare.
preocuparea furnizorilor de
tehnologie pentru acest an, dar
şi în cei următori, se va orienta
pe dezvoltarea sistemelor care
învaţă, se adaptează şi răspund
în mod autonom, care fac mai
mult decât să execute nişte
operaţiuni simple, după
instrucţiuni predefinite.
aceşti vendori vor avea nevoie
de o experienţă adâncă în
domeniu şi o bună înţelegere a
proceselor tradiţionale, dar ei

vor trebui să şi fie în măsură să
ofere un mix reuşit de „digital”
şi gândire de designer, ceea ce e
foarte dificil.
atunci când se iau în
considerare oportunităţile de
automatizare oferite de ai, cele
mai multe dintre bănci socot ca
fiind prioritară cunoaşterea
clientului (know your customer,
kyc).
În mod tradiţional, un angajat
cu normă întreagă al băncii a
fost mereu perceput de client ca
fiind năpădit de hârtii şi adâncit
în grele operaţiuni manuale şi
calcule. astăzi, prin integrarea
ocr şi nlp, băncile permit
clienţilor să-ţi schimbe părerea,
aducând la front desk angajaţi
joviali, destinşi, care pot arăta
clienţilor cum pot încărca
documente de pe terminalul lor
mobil, cum pot obţine date
privilegiate sau cum pot
completa online, de pe tabletă
sau telefon, o cerere de credit.
asociaţia băncilor care oferă
credit ipotecar din sUa a
prognozat că acordarea de
împrumuturi şi de refinanţări
iniţiate de la domiciliu va
totaliza la finalul anului 2017

suma de 1,31 miliarde de dolari,
iar faptul că toate demersurile
sunt originate acasă vor tăia
enorm din costul operaţiunilor
de creditare. Dacă acestora li se
adaugă o putere de procesare
mai accesibilă şi extensivă, plus
algoritmi specifici care să
trateze un volum colosal de
date, putem discuta despre o
automatizare robotizată a
proceselor (robotic process
automation – rpa), o
prioritate-cheie pentru mulţi din
managementul executiv al
băncilor în 2017.
În sUa, de pildă, o
aplicabilitate directă pentru ai
& Machine learning în 2017
pare să fie în industria de
private banking sau în băncile
de investiţii, unde roboconsultanţii pot fi de un real
folos.

3. „BănCi şalanGeR”, sChiMBaRea
PuteRii oRGanizaţionale,
CaniBalizaRea Cotei De Piaţă

felul în care sunt constrânse
băncile să se supună normelor,
reglementărilor şi directivelor la
nivel de Uniune europeană

ridică mari probleme. pentru
multe dintre acestea, decizia de
a trece la transformări digitale
strict necesare, pe scară largă, a
fost luată târrziu, iar handicapul
acestora în faţa complexităţii
proceselor, tehnologiilor şi
costurilor pare a fi
insurmontabil. Multe dintre
instituţiile de credit se întreabă
cum ar trebui să procedeze: săţi schimbe modelul de buisness
învechit şi anacronic? să-ţi facă
o versiune greenfield de bancă
digitală care să canibalizeze
business-ul tradiţional? să
achiziţioneze „bănci şalanger”,
de talie mai redusă, şi să
înceapă să colaboreze cu
diverse startup-uri fintech?
poate că toate cele trei căi de
urmat ar duce cumva la un
rezultat multaşteptat. Din
nefericire, în 2017
managementul celor mai multe
dintre bănci a bifat doar
trecerea la digitalizare,
considerând-o o modă. De fapt,
există o nevoie imperioasă ca
transformările să fie adânci şi
reale, ca fiecare dintre clienţi să
resimtă o nouă experienţă.
Mai mult, se cere şi o cu totul
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altă cultură organizaţională.
clasicii cio nu vor mai fi
decidenţii infailibili în privinţa
tehnologiilor, concomitent cu
creşterea importanţei noilor
poziţii de chief Digital officer
şi chief Marketing officer, care
cu toţii vor raporta viitorului
atotputernic chief Data officer.
o reevaluare vor suferi şi
echipele de la procurement,
care nu se vor mai ocupa doar
de negocieri şi contracte, de
reputaţia furnizorilor, ci vor
revizui şi relaţia cu aceştia, ei
trebuind să se adapteze unui stil
dinamic şi agil, unor produse şi
servicii digitale inovative.
În acest an nu se văd decât
câteva fintech-uri care au
beneficiat de 3-4 ani de
finanţări private şi care acum au
şansa listării la bursă. Doar un
fintech din zece reuşeşte să
supravieţuiască până a ajunge la
o astfel de performanţă.
poate cea mai provocatoare
misie pentru 2017 este cea
legată de recrutarea de
specialişti în digitalizare într-o
piaţă secătuită de astfel de
talente. pe lângă presiunea
salarială tot mai mare, pentru a
atrage astfel de specialişti,
băncile şi asigurătorii trebuie să
ştie să transforme drastic şi
conceptul clasic de loc de
muncă. trebuie avute în vedere
orele flexibile de program, un
mediu creativ, destins şi
prietenos, lucrul parţial de la
distanţă, o abordare care
încurajează cultura digitală a
organizaţiei. este de aşteptat ca
în acest an să se poarte discuţii
de referinţă în mediul financiarbancar despre crearea „locului
de muncă al viitorului”.

4. BankinG oPen aPi

De vreme ce serviciile
financiar-bancare şi de asigurări
migrează spre un mediu rapid şi
agil, adesea în cloud şi de
vreme ce clienţii vor fi tot mai
24

dificil de cucerit, multe firme au
început în 2017 să să-şi lanseze
propriile zone de marketplace
pentru aplicaţii open api.
Demersuri de acest gen au putut
fi observate în 2016 în cazul
citi şi bbVa, dar şi al unor
lideri-pionieri precum
santander, care şi-a constituit
un model de business viabil
pentru o cooperare cu fintechuri prin interfeţe de aplicaţii
deschise.
În 2017 vom continua să
asistăm la lansarea unor soluţii
unificate, deschise, care vor
permite băncilor şi
asigurătorilor să ofere
publicului noi produse digitale
şi servicii, continuând, totuşi, să
menţină pentru clienţi o
experienţă „multidimensională”
de-a lungul tuturor canalelor
digitale. platformele deschise
open api vor permiter băncilor
să opereze cu procese existente
şi noi capabile să ofere
clienţilor produse şi servicii
digitale inovative care se vor
dovedi critice în atragerea şi
reţinerea clienţilor într-o piaţă
tot mai competititvă.
“platformificarea” este un
termen lansat de expertul
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fintech ron shevlin, şi ea
presupune suportul ce unifică şi
integrează canalele, dovedinduse un diferenţiator crucial ce
permite băncilor să se
concentreze pe sinergiile dintre
canale şi partenerii interni şi
externi pentru a asigura livrarea
mai simplă a produselor,
serviciilor şi tranzacţiilor. În
următoarele 12 luni, majoritatea
băncilor vor lansa platforme
api digitale care vor asigura
multiple funcţionalităţi:
management financiar, plăţi,
marketing, programe de
loializare, analytics şi
managementul comunicării cu
clienţii.

5. Mai Mult BloCkChain

nici un articol de specialitate
care se referă la tendinţele din
banking nu e complet la această
oră dacă el nu face referiri la
tehnologia blockchain. 2017 nu
este anul în care această
tehnologie este adoptată masiv,
dar interesul faţă de aceasta
sporeşte uimitor. potrivit
greenwich associates, doar în
2016 instituţiile financiare
globale şi furnizorii de

tehnologie au investit peste un
miliard de dolari în dezvoltarea
blockchain. Mai mult, acesta a
devenit un „hype cycle” pentru
gartner (ciclul hype este o
reprezentare grafică a unui
model comun care apare cu
fiecare nouă tehnologie sau altă
inovaţie. În fiecare an, gartner
creează mai mult de 90 de
cicluri hype în diverse domenii
ca o modalitate de a urmări
maturitatea tehnologică şi
potenţialul viitor). s-a ajuns în
iunie 2016 la un „vârf record al
aşteptărilor”, se investeşte mult
şi entuziasmul e mare.
frica multor entităţi de a rata
sau a întârzia înţelegerea şi
adoptarea tehnologiei respective
este de înţeles, fiindcă lucrurile
se mişcă foarte repede şi pot
pierde cadenţa competiţiei.
evident, multe instituţii
financiare nu ştiu de unde şi
cum să înceapă. anul în curs va
continua să fie un an de
experimente pentru blockchain,
care va fi curând o tehnologie
intrată în mainstream.
adaptare de
georgeta clinca

Datele

explodeaza

exponential.
Cresterea volumului
de date in afaceri.

SCALABILITATE indiferent de BUSINESS. Cu ajutorul solutiei GTS Data Storage, o
companie poate accesa, la cerere, spatiu de stocare suplimentar. Resursele pot  reglate
dinamic, in functie de nevoile actuale, iar costurile asociate sunt tratate corespunzator.
Scalabilitatea este doar o modalitate prin care solutia Data Storage poate ajuta o companie.

Aa mai multe despre GTS Data Storage la www.gts.ro
Cere oferta la 0312 200 200 sau at
la sales@gts.ro

tehnologie modernă la cele mai
inteligente echipamente de reciclare
automată a numerarului

glory rbg-200
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creşterea calităţii serviciilor către
client;
optimizarea timpului de procesare
a numerarului `n front office;
creşterea securităţii tranzacţiilor cu
numerar;
creşterea transparenţei fluxurilor de
procesare a numerarului [i
monitorizarea lor de la distan]\;
economie de spaţiu [i reducerea
costurilor opera]ionale;
respectarea normelor BNR privind
recircularea bancnotelor.
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