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“ Nós escolhemos a Red Hat
por causa da natureza

inovadora da tecnologia e da abordagem
open source da Red Hat.

Nós também gostamos do fato
dos nossos clientes reconhecerem

e confiarem no OpenStack.”
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ESTUDO DE CASO DO CLIENTE

FASTWEB GANHA FLEXIBILIDADE
EM CLOUD E VANTAGENS
COMPETITIVAS COM A RED HAT

 

A Fastweb, empresa italiana líder em telecomunicações, fornece serviços  corporativos de ICT 
baseados em cloud para empresas que não têm recursos internos para desenvolvimento 
independente e suporte. Com o aumento da taxa de adoção, a Fastweb precisava melhorar
a automação e as habilidades de autosserviço para atender às necessidades altamente 
dinâmicas dos clientes. Para atingir uma abordagem ágil e flexível, a Fastweb migrou para
o Red Hat OpenStack Platform. Como resultado, a companhia melhorou sua vantagem 
competitiva e conquistou novos clientes. 
 

Melhora na flexibilidade do 
serviço e interoperabilidade 
com os ambientes de TI
dos clientes

Redução no tempo
de chegada ao mercado,
com lançamentos mais 
frequentes de novas funções 
em cloud

Obtenção de novos clientes 
e aumento da taxa
de adoção em 60%
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“Graças à Red Hat
nós estamos ampliando 

nossa receita
e solidificamos nossa 

posição como uma
provedora de cloud líder 
na Itália. Com a Red Hat, 
nós estamos claramente 

posicionados como
a empresa mais inovadora 

do mercado.”

PLATAFORMA PROPRIETÁRIA RESTRINGE SUCESSO
DOS CLIENTES EM CLOUD

A Fastweb, empresa italiana líder em telecomunicações, fornece serviços corporativos de ICT 
baseados em cloud para empresas que não têm recursos internos para desenvolvimento
independente e suporte. Com o aumento da taxa de adoção, a Fastweb precisava melhorar
a automação e as habilidades de autosserviço para atender às necessidades altamente dinâmicas 
dos clientes.

“Nós precisávamos de automação e funções de autosserviço para permitir que os clientes fizessem
a maioria das coisas sozinhos, como o próprio desenvolvimento de redes, recursos de segurança
ou stacks de aplicativos. Estas habilidades não eram possíveis com nossas soluções anteriores.”, 
disse Mirko Santocono, gerente de produtos e serviços de computação em nuvem da Fastweb. 

Além disso, a falta de flexibilidade da plataforma anterior impedia que a Fastweb atingisse suas 
metas corporativas. 

“A solução era proprietária”, disse Santocono. “Nós queríamos uma solução open source que 
poderia nos ajudar a ser mais independentes, rápidos e flexíveis em nossa estratégia de colocação 
no mercado.”.

PLATAFORMA FLEXÍVEL E INOVADORA
OFERECE SOLUÇÃO OPEN SOURCE

Para encontrar uma plataforma que ofereceria à Fastweb e aos seus clientes maior agilidade
e flexibilidade, a empresa pesquisou várias soluções diferentes e escolheu o Red Hat
OpenStack Platform.

“Nós escolhemos a Red Hat por causa da natureza inovadora da tecnologia e da abordagem open 
source da Red Hat”, disse Santocono. “Nós também gostamos do fato de que nossos clientes 
reconhecem e confiam no OpenStack”.

A Fastweb implementou o Red Hat OpenStack Platform para obter habilidades de datacenter 
definidas por softwares, particularmente capacidades de rede para seu portal dos clientes.
Com a nova solução, redes personalizadas podem ser criadas fácil e rapidamente usando
design de topologia automatizada. A Red Hat Consulting ajudou a Fastweb durante as fases
de design e implementação, complementando as habilidades dos engenheiros da Fastweb.

A Fastweb tipicamente fornece serviços de conectividade e soluções avançadas para seus grandes 
clientes, incluindo cloud, segurança, colaboração e terceirização de ICT completa. Os clientes 
corporativos da Fastweb podem adquirir blocos de computação, rede e recursos de armazenamento 
no portal de cloud da empresa e podem construir datacenters virtuais, através de um portal
de autosserviço. A Fastweb também oferece máquinas virtuais simples, similares ao Amazon Web 
Services (AWS).

Com o Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, a Fastweb pode oferecer agora acordos
de nível de serviço (SLA) consistentes para clientes, que cobrem completamente a sua plataforma 
de tecnologia, de redes até sistemas cloud. 

“Nós agora somos o único ponto de contato para nossos clientes”, disse Santocono. “Nós somos
um dos poucos provedores de ICT na Itália que pode fornecer todos estes serviços a nossos clientes 
em uma única oferta”.

MIRKO SANTOCONO
GERENTE DE PRODUTOS E SERVIÇOS

DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM DA FASTWEB
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UMA EXPERIÊNCIA MELHOR PARA CLIENTES AJUDA A FASTWEB
A PERMANECER COMPETITIVA

MELHOR FLEXIBILIDADE

O Red Hat OpenStack Platform permite que os clientes da Fastweb de vários portes  - desde 
pequenas empresas até grandes bancos e governos – possam ir além do desenvolvimento de 
máquinas virtuais únicas para o desenvolvimento de datacenters. Além disso, os clientes da Fastweb 
podem facilmente integrar o Red Hat OpenStack Platform com sistemas legados – uma capacidade 
crítica para os grandes clientes corporativos da empresa. 

“Uma automação completa de back-end permite que nós escalemos esta oferta muito rapidamente
e melhore nossas capacidades de go-to-market”, disse Santocono.

OPÇÕES DE PAGAMENTO ADICIONAIS 

A facilidade do Red Hat OpenStack Platform também ajudou a Fastweb a reduzir taxas e custos
de suporte. A companhia agora oferece um modelo de pagamento baseado no consumo que permite 
que os clientes paguem apenas pelos recursos que usam, quando os usam.

“Nós recebemos feedbacks de nossos consumidores finais dizendo que estão extremamente 
satisfeitos (com nossa nova proposta de cloud)”, disse Santocono.

AUMENTO DA VANTAGEM COMPETITIVA

A migração para o Red Hat OpenStack Platform ajudou a Fastweb a diversificar suas ofertas
para manter sua vantagem competitiva. A nova arquitetura da plataforma permite que a Fastweb 
ofereça segurança de alto nível em todas as camadas tecnológicas. 

As capacidades adicionais e as vantagens do custo da nova plataforma da Fastweb ajudaram
a empresa a conquistar novos clientes rapidamente nos últimos anos.

“A Red Hat nos tornou mais competitivos no mercado. Estamos fazendo a migração de nossos atuais 
clientes para a nova plataforma de cloud e conquistando novos consumidores rapidamente.
Os números confirmam nossa decisão de investir nesta nova solução”, disse Santocono.

UMA FUNDAÇÃO SÓLIDA INSPIRA CONFIANÇA
NA CONTINUIDADE DO SUCESSO

A migração para o Red Hat OpenStack Platform ajudou a Fastweb a ampliar seus serviços e estender 
sua liderança no mercado italiano de ICT.

“Graças à Red Hat nós estamos ampliando nossa receita e solidificamos nossa posição como uma 
provedora de cloud líder na Itália”, disse Santocono. “Nós vemos grande potencial para o futuro. 
Com a Red Hat, estamos claramente posicionados como a empresa mais inovadora do mercado”. 
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SOBRE A FASTWEB

Com mais de 2,2 milhões de clientes, a Fastweb é uma importante operadora de telecomunicações 
italiana. A empresa oferece uma ampla gama de serviços de voz e dados, comunicação fixa e móvel 
para domicílios e negócios. A Fastweb faz parcerias com empresas de todos os portes, desde startups 
e pequenas e médias empresas até as maiores corporações e o setor público, oferecendo serviços 
avançados de telecomunicações e ICT, como hospedagem, computação em nuvem, segurança
e comunicação unificada. Desde sua criação, em 1999, a empresa focou em inovação e infraestrutura 
de redes para fornecer serviços de banda larga ultrarrápida de alta qualidade. A Fastweb desenvolveu 
uma rede nacional de fibra ótica com 41.000 km e, no momento, passa por 6,9 milhões de residências 
e empresas com as tecnologias fiber-to-the-home e fiber-to-the-cabinet. Até 2020, a Fastweb planeja 
levar a banda larga ultrarrápida a 13 milhões de domicílios em 500 cidades (50% da população),
com velocidades de até 200 mbps. A companhia é parte do Swisscom Group desde setembro de 2007.

A Red Hat é o principal fornecedor mundial de soluções de software open source, utilizando uma abordagem 
desenvolvida pela comunidade para fornecer tecnologias de computação em cloud, Linux, middleware, 
armazenamento e virtualização confiáveis e de alto desempenho. A Red Hat também oferece serviços 
premiados de suporte, treinamento e consultoria. Como um hub de conectividade em uma rede global
de empresas, parceiros e comunidades open source, a Red Hat ajuda a criar tecnologias relevantes
e inovadoras que permitem o crescimento dos recursos e a preparação dos clientes para o futuro da TI.
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