Citi khởi động sự kiện công nghệ Citi Mobile Challenge tại Châu Á
Published on Tin Tuc Thuong Mai Xuat Nhap Khau (http://thuongmai.vn)
Thứ Tư, 29/07/2015 14:19

Citi khởi động sự kiện công nghệ Citi Mobile Challenge tại Châu Á [1]

Vừa qua, Citi đã chính thức khởi động chuỗi sự kiện công
nghệ mang tên “Citi với thách thức trong công nghệ di động” – “Citi Mobile Challenge” tại khu vực
Châu Á – Thái Bình Dương nhằm tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ ngân
hàng số và ngân hàng di động.

Sự kiện này được coi là nơi hội tụ các nhà phát triển phần mềm, các chuyên gia hàng đầu về công
nghệ trong lĩnh vực tài chính, các nhà tài trợ toàn cầu của Citi cũng như các khách hàng tại hơn 100
thị trường trên toàn cầu để cùng phát triển những giải pháp đổi mới tương thích với nền tảng ứng
dụng công nghệ số của Citi.

Thủ tục đăng ký tham gia chuỗi sự kiện này sẽ bắt đầu từ ngày 19/8 tới và những chuyên gia được
lựa chọn sẽ trình bày ý tưởng tại các sự kiện diễn ra tại Bangalore, Hồng Kông, Singapore và Sydney.

Ông Francisco Aristeguieta - Tổng Giám đốc Citi Châu Á - Thái Bình Dương cho biết, “Citi có truyền
thống luôn áp dụng công nghệ mới vào dịch vụ tài chính ngân hàng để phục vụ khách hàng ngày
một tốt hơn từ thẻ tín dụng cho tới các máy rút tiền tự động. Chính tại Châu Á- Thái Bình Dương này,
các ý tưởng công nghệ như ngân hàng thông minh Citi Smart Banking và dịch vụ ngân hàng siêu tốc
Citibank Express đã ra đời và sau đó đã được giới thiệu ra toàn cầu. Tôi tin rằng chuỗi sự kiện này sẽ
giúp chúng tôi nhanh chóng tìm thấy những cơ hội công nghệ tiềm năng để tạo cuộc cách mạng số
hóa trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng.

Citi sẽ mở rộng các giao diện lập trình ứng dụng của mình và cùng hợp tác với một số công ty tài
chính và công nghệ hàng đầu khác nhằm giúp các nhà phát triển phần mềm có thể phát triển giải
pháp tương thích với nền tảng công nghệ hiện tại của Citi.

Một ban giám khảo gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ tài chính và ngân hàng
sẽ đánh giá các phần dự thi. Các ứng cử viên cuối cùng sẽ có cơ hội triển khai phần dự thi của mình
với sự giúp đỡ từ phía Citi và người chiến thắng sẽ giành được phần thưởng là 100.000 đô la Mỹ tiền
mặt và cơ hội nhận được sự hỗ trợ trọn gói từ chương trình bao gồm chương trình đào tạo và phát
triển sự nghiệp ưu tiên, có người quản lý đỡ đầu, văn phòng làm việc và các chương trình đầu tư ưu
đãi khác.
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