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Sistemele de 
Core-banking

– între paradox 
ºi sofism

Un cunoscut preºedinte de bancã afirma

cu câteva sãptãmâni în urmã cã sistemele

bancare sunt ca vinul, cu cât mai vechi cu

atât mai bune. Probabil cei care au auzit

aceastã declaraþie au fost blocaþi pentru

cateva secunde în paradigmã. Avem de a

face cu un paradox sau cu un sofism?

S
ã o luãm pe rând. Ce ºtim sigur
este cã nu existã un sistem infor-
matic bancar perfect. Bãncile
sunt organizaþii complexe, de mai
multe tipuri, care þintesc diferite

categorii de clienþi. Cum ºi în viaþã, la fel ºi
cu sistemele bancare: dacã te disipezi în
toate direcþiile, riºti sã nu faci nimic bine. 

Dacã doreºti ca sistemul informatic sã
acopere funcþiile de retail dar ºi customizari
pentru nevoi ale corporatiilor, sã susþinã
private-banking-ul dar sã asigure ºi opera-
þiunile de trezorerie, sã fie ºi ERP (Entre-
prise Resoursce Planing) dar sã fie ºi CRM
(Customer Relationship Management), sã
fie ºi sistem de raportare dar sã asigure ºi BI-
ul (Business Intelligence) bãncii, sã acopere
managementul riscului ºi funcþiile de
colectare, eventual sã aibã deja integrate ºi
canale de distribuþie alternative (Internet
Banking, Call Center, Mobile Banking etc)
pe lângã funcþia de front-end, toate într-o
singurã aplicaþie, atunci poti fi sigur: nu le
vei avea niciodata pe toate sau vei avea câte
puþin din fiecare, dar prost structurat. Deci,

din aceastã perspectivã, bancherul citat avea
dreptate dacã prin vechi înþelegea simpli-
tate, structurare. Sistemele vechi pot pãrea
mai bune deoarece sunt simple (cum ºi unii
oameni sunt simpli) însã nu pot face prea
multe. Pe cel care sapã ºanþuri nu-l pui sã
fie architect de poduri. 

Specializarea sistemelor informatice
este foarte importantã, filozofiile lor sunt
diferite. Sistemele moderne încearcã sã le
facã pe toate, sub conceptul generos de in-
tegrare. De fapt, în spatele prezentãrilor dr
marketing gãseºti funcþionalitãþi a cãror in-
tegrare poate suferi, deoarece logica de sis-
tem e diferitã. O aplicaþie de retail necesitã
a defini un produs pentru 1 milion de cli-
enþi, similar pentru toþi. Un sistem de cor-
porate cere a defini câte un produs pentru
fiecare client, în mod individual. Cele douã
situaþii sunt prea la extreme pentru sta îm-
preunã.

Sistemele informatice nu pot fi mai
bune decât oamenii care le utilizeazã. Siste-
mele vechi nu permit prea multe configu-
rãri. Dacã ele au fost realizate pe practicile
internaþionale ale multor clienþi, furnizorii
lor au înglobat experienþa a zeci ºi zeci de
bãnci, probabil gãseºti în ele cele mai bune
produse. Dar, când le implementezi, fiecare
lucrãtor bancar vine cu o experienþã pro-
prie, de multe ori dintr-un trecut care nu
înseamnã cea mai bunã practicã. În acest
caz, începe adaptarea sistemului experi-
mentat la un mod de lucru de multe ori fãrã
un orizont de perspectivã modernã. ªi ast-
fel, un sistem bun poate deveni dificil de
gestionat. Sistemele vechi, dar rezultate din

experienþa internaþionalã, nu pot fi config-
urate uºor ºi astfel sunt mai greu de stricat.
O aplicaþie modernã, modularã, poate fi
uºor adaptatã dupã ideile fiecãruia. De
multe ori nu toate ideile sunt bune ºi se
ajunge într-un impas. Deci, fãrã o analizã de
cauze, se poate trage concluzia cã sistemele
moderne sunt mai proaste. Flexibilitatea lor,
încrederea pe care o au în cei care le config-
ureazã, pot crea aceasta impresie. Dar, pânã
la urmã, sistemele vechi, care nu îþi lasã prea
multa libertate, nici nu te lasã sã greºeºti, te
ajutã sã obþii mai repede un rezultat ºi asta
conteazã. Paradox sau sofism?

Dacã privim tehnic, sistemele moder-
ne sunt consumatoare mari de resurse teh-
nologice. Sistemele vechi, cele scrise în lim-
baje de programare cât mai aproape de co-
dul masinii (Cobol, RPG etc) sunt cele mai
rapide. Cu cât doreºti sã lucrezi în progra-
mare vizualã, pe obiecte, dezvoltatã în Java
sau web-based, cu atât mai mult costul de
procesare creºte, ai nevoie de maºini mai
puternice, cu mai multe procesoare, mai
multã memorie etc. Iar aici nu vorbim de
mii de euro ci de milioane de euro pentru
o bancã mare, având milioane de clienþi.
Deci, se poate trage concluzia cã TCO-ul
(Total Cost of Ownership) creºte. Din altã
perspectivã, aplicaþiile în limbaje vechi au
nevoie de specialiºti de clasã pentru a fi
menþinute ºi dezvoltate. Ai nevoie de dez-
voltatori interni, de multe ori rari ºi deci
scumpi, ceea ce determinã costuri aprecia-
bile cu resursa umanã. Deci, ce sa alegi? Sis-
teme uºor dezvoltabile, care pot fi configu-
rate chiar de specialiºtii de business? Sau
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sisteme vechi, în care specialistii IT interni
sunt indispensabili, din ce în ce mai defici-
tari ºi de care zona de business poate de-
veni dependentã. Deci, vechi sau nou din
perspectiva TCO... pe termen mediu-lung
costurile cu resursa umanã, dependenþele
create, limitarea dezvoltãrilor de business
compenseazã costurile cu infrastructura?
Dacã ne gândim cã avantajele competitive
vin doar din capacitatea de a inova rapid, a
lansa noi produse bancare, parcã nu ar mai
compensa. Aici mai intervin ºi alte ele-
mente specific guvernanþei corporatiste ºi
IT - cum se implementeazã proiectele, cum
se calculeazã business–case-urile bazate pe
TCO. Fãrã o guvernanþã IT corespunza-
toare, costurile te pot duce în nori ºi sã tragi
concluzia cã sistemele vechi sunt cele mai
bune. Dar, rãdãcina, cauza unei astfel de
concluzii, nu e datã de sistemul informatic
ci de modul de guvernanþã corporatistã, de
managementul proiectelor ºi al costurilor,
de capacitatea de a cunoaºte costurile uni-
tare pe produs, pe client etc. Paradox sau
sofism?

A-þi cunoaºte clientul este important.
A dezvolta relaþia cu acesta este crucial. Sis-
temele de core-banking vechi sunt struc-
turate mai mult pe criterii contabile, pe
produse nu neapãrat pe client. Dar, cel care
produce profit sau pierdere este clientul.
De multe ori sistemele vechi nici nu au
structuri de date relaþionabile. Nu pot fi in-
terfeþe cu alte aplicaþii. În schimb, sunt
foarte rapide. Deci, sistemele vechi, pentru
esenþa activitãþii bancare, pentru ges-
tionarea conturilor, sunt foarte bune. Dacã
vrei sã te dezvolþi în lumea canalelor alter-
native, sã ai sisteme de raportare moderne,
sã poþi face data mining pentru a analiza
comportamentul clienþilor, sunt total insu-
ficiente. De aceea, au apãrut conceptele de
three-tier, de middleware ºi integrare. De
aceea, data-warehouse-urile, data-martu-
rile, bazele de date operaþionale ºi de CRM
sunt în afara sistemelor de core-banking.
Canalele de distribuþie alternative sunt slab
cuplate, în general printr-un middleware,
pe baza de servicii conform SOA (Service
Oriented Architecture). De ce toate aces-
tea? Deoarece sistemele de core-banking
vechi sunt cele mai bune ºi nu prea ne
dorim a le schimba. Dar sunt limitate. Fãrã
o arhitecturã ºi sisteme de completare, sis-
temele de core-banking vechi sunt total in-
suficiente pentru bankingul modern. �
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