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Cãlin Rangu se implicã
în dezvoltarea business-ului
Raiffeisen Informatik
Furnizorul austriac de servicii IT Raiffeisen Informatik Viena, parte a grupului
Raiffeisen, l-a numit recent în funcþia de
director de dezvoltare a business-ului pentru Europa Centralã ºi de Est pe Cãlin
Rangu, fost director IT&C al filialei din
România a Raiffeisen Bank. Cãlin Rangu
va ocupa simultan ºi funcþia de preºedinte
ºi CEO al companiei recent achiziþionate
de Raiffeisen Informatik, IIRUC Service.
În aprilie anul trecut, Raiffeisen Informatik i-a anunþat intenþiile de pãtrundere
pe piaþa româneascã printr-o serie de declaraþii fãcute de directorul de dezvoltare ºi
prin anunþarea unui buget de achiziþii de
circa 14 milioane euro. Ulterior, Raiffeisen
Informatik a achiziþionat indirect IIRUC
Services, tranzacþie validatã de Consiliul
Concurenþei în februarie 2008. La conducerea operaþiunilor din România au fost
anunþaþi iniþial Alexander Gradl-Noll,
Managing Director, detaºat de la Viena, ºi
Ion Buzoianu, ca Director General, fost
proprietar al IIRUC Service. În urma
anunþului de pensionare al lui Ion Buzoianu, Cãlin Rangu s-a alãturat echipei,
trecând de la situaþia de client la cea de
furnizor, lãsând în bancã o structura IT recunoscutã ºi apreciatã pe piaþã ºi în cadrul
grupului Raiffeisen. Cãlin Rangu are acum
douã funcþii de maximã importanþã în
grupul Raiffeisen Informatik. Prima este la
nivel regional - director de dezvoltare pentru Europa Centralã ºi de Est al Raiffeisen
Informatik Viena – urmând a replicã modelul de business din Austria în cadrul CEE.
Rolul acestei poziþii este de a sincroniza
acþiunile de dezvoltare din Estul Europei
cu deciziile Raiffeisen Informatik. Pe piaþa
IT din Austria, Raiffeisen Informatik are o
experienþã deosebit de vastã. Compania
oferã toate serviciile IT pentru grupul Raiffeisen Austria ºi este al doilea furnizor de
servicii la nivel naþional dupã Siemens,
având o cifrã de afaceri de jumãtate de mil2

iard anul trecut. În 2008, va depãºi un miliard de euro. 60% dintre produsele Raiffeisen sunt destinate grupului bancar cu
acelaºi nume, iar 40% se adreseazã clienþilor de pe piaþa generalã. Chiar dacã numele
Raiffeisen Informatik este asociat inevitabil cu banca omonimã, existã numeroase instituþii financiar-bancare ce
apeleazã la serviciile Raiffeisen Informatik
în regim outsourcing.

Focalizare pe outsourcing
Pe aceastã direcþie, a extinderii serviciilor de outsourcing pe piaþa localã, va
acþiona Cãlin Rangu, ca CEO IIRUC Service. Acesta considerã cã: ,,outsourcing-ul
din România este într-o fazã incipientã, iar
foarte puþine companii apeleazã la astfel de
soluþii. Piaþa IT de la noi se schimbã însã
din ce în ce mai mult. Companiile sunt
nevoite sã îºi limiteze investiþiile, focusându-se pe eficienþa soluþiilor moderne
de servicii IT ºi sã se concentreze în interiorul companiilor pe specificul businessului propriu, care nu este IT-ul. Una dintre problemele de pe piaþa româneascã de
outsourcing este lipsa unor standarde generale aplicate, a unor modele profesioniste
bazate pe best-practice-urile internaþionale. A venit, în sfârºit, momentul
când piaþa serviciilor IT trebuie sã se maturizeze ºi sã treacã la urmãtorul nivel calitativ. Serviciile IT in regim externalizat
pot susþine inovaþia de business, dezvoltarea eficientã ºi asigurarea standardelor de securitate ºi aferente reglementãrilor obligatorii. De asemenea serviciile
de IT, într-o lume globalizatã, devin servicii de utilitate obiºnuitã, similare cu energia electricã de exemplu.“
Prin achiziþia IIRUC Service, Raiffeisen Informatik targeteazã toate sectoarele economiei care au nevoie de soluþii
de user service ºi service management,
adresându-se în special clienþilor care au o

infrastructurã extinsã la nivel naþional.
Avantajul principal al IIRUC la acest capitol este cã, la rândul sãu, acoperã întreaga
þarã, cu o structurã profesionalizatã ºi cu
experienþã veche în domeniu. Compania
românã deþine 13 sucursale ºi peste 300 de
oameni în nu mai puþin de 59 de puncte
de prezenþã pe teritoriul României. Raiffeisen Informatik va derula cu siguranþã,
pe termen mediu, un rebranding la IIRUC,
dar lucrurile nu sunt încã stabilite. Pe o
parte IIRUC este un nume de tradiþie, respectat, pe de altã parte compania trebuie
sã fie una a secolului XXI.

Replicarea modelului austriac
Strategia pe termen lung vizatã de noul
CEO al IIRUC este o replicare cât mai exactã, dar adaptatã nevoilor locale, a modelului austriac în România ºi în Europa
Centralã ºi de Est, iar þara noastrã ar urma
sã fie un hub pentru toatã zona. IIRUC va
dezvolta servicii specifice pe mãsura cererii
din piaþã, dar va apela ºi la parteneri.
„IIRUC va dezvolta noi componente ale
serviciilor oferite în mãsura în care cererea
pentru acestea va apãrea pe piaþa de profil.
Dar nu vom aºtepta numai cererea, va trebui sã cream ºi necesitatea unor noi servicii, sã prezentãm noi concepte ºi soluþii.
Parteneriatele strategice vor fi foarte importante pentru noi. Uneori este mai bine
sã ai un partener foarte bun pe un anumit
aspect, decât sã dezvolþi o structurã specializatã. Practic ce recomandãm clienþilor, putem aplica ºi noi, acolo unde nu
este obiectivul nostru strategic. Acest lucru
depinde însã atât de strategia partenerilor,
cât ºi de strategia companiei noastre. Spre
exemplu, unul dintre obiectivele noastre
este acela de a avea o structurã de data center localã. Dar asta nu înseamnã cã nu am
putea încheia un parteneriat cu firme deja
existente, care au deja facilitãþi proprii de
data center, cu condiþia respectãrii stan- X
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dardelor de calitate ºi asigurarea unui serviciu transparent pentru client“, a mai spus
Cãlin Rangu.
IIRUC, sub conducerea lui Cãlin
Rangu, va adopta o strategie de piaþã diferitã de cea a concurenþei. Astfel, compania
nu doreºte sã intre în competiþie acerbã cu
ceilalþi furnizori de servicii IT de pe piaþã
ºi nici nu existã interesul pentru obþinerea
unei poziþii dominante. Interesul se canalizeazã pe obþinerea competenþelor pe segmentul outsourcing ºi al consultanþei de
specialitate, pe generarea unor parteneriate prin care IIRUC sã devinã contractor
principal sau, dupa caz, subcontractor, în
cadrul unor proiecte majore printr-un raport calitate/preþ optim pentru client. „In
general în România serviciile în regim outsourcing costã mai mult decât dacã companiile ºi-ar dezvolta capacitãþi interne.
Noi vom arãta cã outsourcing-ul serviciilor ºi sistemelor informatice înseamnã în
afarã de calitate ºi o reducere efectivã a
costurilor pentru clienþi, asigurãndu-le
acestora o dezvoltare eficientã“, spune
Cãlin Rangu.
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Interes pentru parteneriate
Cãlin Rangu afirmã cã ,,în felul acesta,
compania se va bucura de o flexibilitate
mult mai mare, având în vedere faptul cã
nu suntem interesaþi sã ne desfiinþãm competitorii. Noi vrem sã lucrãm cu firmele de
pe piaþã, vrem sã ajutãm ca piaþa din România sã devinã profesionalã, pentru cã în acel
moment va creºte ºi cererea. Uneori anumiþi furnizori locali oferã mai mult ce ºtiu ei
sã facã ºi nu pot percepe nevoile reale ale
clienþilor. Poate avantajul meu este cã,
venind acum de pe poziþia clientului care
cumpãra servicii, ºtiu foarte bine care este
mentalitatea, care sunt cerinþele ºi cum sãmi definesc oferta. Pe aceastã gândire vreau
sã dezvolt modelul de business al IIRUC.
Nu vreau sã fim o companie care vinde servicii la kilogram, ci sã creãm o culturã organizaþionalã ºi de afaceri distinctã. Normal,
principalul scop este cel economic, dar
companiile au si un rol social, care în final
consolideazã profitul pe termen lung.“
Compania, alãturi de Cãlin Rangu, se va implica în activitãþi de consultanþã pentru crearea unei culturi tehnologice ºi informatice

corecte pe piaþa româneascã. ,,Profesionalizarea pieþei necesitã know-how, diseminare de experienþa din practicile altor implementãri de succes. Existã o serie de publicaþii ºi asociaþii care dezvoltã conceptele ºi
susþin dezvoltarea unor structuri de competenþe, dar mai este mult de lucru. Din acest
punct de vedere îmi voi continua activitatea
la asociaþia directorilor IT din România, pe
care am fondat-o în 2005 alãturi de mai
mulþi colegi“, a mai adãugat Cãlin Rangu.
Intrarea lui Cãlin Rangu în echipa
Raiffeisen Informatik are loc într-o perioadã beneficã pentru dezvoltarea operaþiunilor în regiune. IDC estimeazã, pentru anul 2008, o ratã de creºtere de cel
puþin 20% a serviciilor IT din România, iar
pe primul loc la acest capitol se vor clasa
în continuare serviciile de suport ºi integrare de sistem. Astfel, cererea pieþei se
anunþã în creºtere ºi, în egalã mãsurã,
oportunitãþile de afaceri. Investiþiile Raiffeisen Grup nu se vor opri doar la IIRUC,
compania austriacã fiind în discuþii ºi cu
alte firme româneºti.
 GABRIEL VASILE
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