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Bank-Inno-konferencia
Bank-Inno Conference

„Innováció a banki üzletmenet
és informatikai megoldások területén” címmel rendezett konferenciát a hazai banki szféra képviselői
részére az ApPello Kft.
Az első alkalommal megrendezett esemény nem titkolt szándéka, hogy hagyományt teremtve fórumként szolgáljon a piac résztvevői
számára. Vér Béla, a rendezvény házigazdája és egyben az ApPello Kft.
ügyvezető igazgatója a konferencia kapcsán a bankok, a szállítók és a
szabályozó hatóságok közötti kommunikáció fontosságát és a cég innovációs fejlődését emelte ki bevezetőjében.
A cégnél véghezvitt személetváltásnak köszönhetően a vállalkozás
elérte, hogy a kisebb ügyfeleit és a legnagyobb bankokat egyaránt magas
színvonalon szolgálja ki a banki informatika területén Magyarországon
és külföldön egyaránt.
Paksi Attila, az ApPello Kft. értékesítési és marketingvezetője a cég

ApPello Ltd. has held a conference entitled “Innovation in banking business and banking IT solutions.” for representatives of the
Hungarian banking sector.
The intention of the first ever
such event was to serve as a forum
for participants in the market and establish a tradition of such forums.
In his opening speech, Béla Vér, the host of the event and the CEO of
ApPello Ltd. pointed out the importance of communication between
banks, suppliers and regulation authorities, as well as the innovational
development of the company.
Due to a paradigm shift, nowadays the company works with both
minor clients and the largest banks in Hungary and internationally,
supplying them with cutting-edge banking IT solutions.
Attila Paksi, the sales and marketing manager of ApPello Ltd. discussed the company’s supported project, the development of the Small

Paksi Attila, az ApPello Kft. értékesítési és marketingvezetője és Vér Béla, az ApPello Kft. ügyvezető igazgatója
támogatott projektjéről, a Small Banking Back Office Level 2 rendszer
kifejlesztéséről és ennek a banki üzletmenet változásaihoz való viszonyáról beszélt „Irányok és kapcsolódások, szállítói szemmel” című előadásában. Hangsúlyozta, hogy a folyamatok és a költségek optimalizálásában
is fontos szerepe van az IT-nek a bankok életében. Ezt hívatott elősegíteni az ApPello Kft. folyamatos innovációja, amelynek egyik lépcsője az
elmúlt hónapokban az Új Széchenyi Terv támogatásával vált valóra.
A vállalat célja egy olyan kiterjedt termékpaletta összeállítása volt,
amely birtokában sikerrel veheti fel a versenyt az angolszász és a távolkeleti konkurenciával az integrált banki rendszerek piacán. A cég jelenleg Kelet-Közép-Európában hazánkat is beleértve hét országban van
jelen, azonban a fejlődési lehetőségek szinte korlátlanok, ha a termékportfólió alkalmas a különféle banki igények maradéktalan kielégítésére.

Banking Back Office Level 2 system, as well as its relation to changes in
banking in his presentation entitled “Directions and connections from
the supplier’s perspective”. He emphasized that IT plays an important
role in optimizing processes and expenses in banks. This is what ApPello Ltd. aims to solve through constant innovation, including a stage
in recent months which was financed by the Új Széchenyi Terv governmental support project.
The company’s objective was to assemble an extensive product line-up
which would allow it to compete with its competitors from the Anglosphere and the Far East regarding integrated banking systems. Currently, the company has a market presence in 7 countries including
Hungary. However, the opportunities for development are nearly limitless considering that the product portfolio can satisfy an entire range of
banking needs to the fullest extent.
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