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TELECOMUNICAÇÕES

16.000 FUNCIONÁRIOS EM

9 PAÍSES

BENEFÍCIOS

• Maior escalabilidade e 

agilidade para atender 

à previsão de alto 

crescimento previsto e 

implantar novos recursos 

com mais rapidez

• Estabilidade e 

confiabilidade aprimoradas 

com gerenciamento 

simplificado e ciclo de vida 

prolongado

• Redução do custo total 

de propriedade (TCO) ao 

eliminar a dependência de 

fornecedor e reduzir as 

taxas de licenciamento

• Suporte e orientação 

especializada dos 

consultores Red Hat

SOFTWARE E SERVIÇOS

Red Hat® OpenStack® 

Platform

Red Hat Enterprise Linux®

Red Hat Consulting

Red Hat Training and 

Certification

A Turkcell, uma operadora de serviços móveis, precisava de uma plataforma mais flexível e 
escalável para atender às demandas do Lifebox, sua solução de armazenamento em cloud. 
Para alcançar a melhoria desejada, a empresa implantou o Red Hat OpenStack Platform with 
OpenStack Swift no armazenamento de dados. Graças ao suporte dos serviços corporativos 
da Red Hat, incluindo consultoria, treinamento e certificação, a Turkcell adotou a plataforma 
para implantar novos recursos mais rápido, simplificar o gerenciamento e escalar para se 
adaptar ao crescimento previsto - tudo isso com redução de custos. 

SEDE

“A Red Hat é uma das pioneiras na 
comunidade OpenStack, queríamos 

aproveitar dessa experiência e 
conhecimento.”

ORHAN BIYIKLIOĞLU

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS SÊNIOR, TURKCELL

2017 RED HAT CERTIFIED PROFESSIONAL OF THE YEAR

Istambul, Turquia
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PLATAFORMA LEGADA DE CLOUD ATRASA O DESENVOLVIMENTO DE 
SERVIÇOS INOVADORES

Com mais de 50 milhões de assinantes, a Turkcell é a maior operadora mobile da Turquia e 
da região. Desde que lançou a primeira rede móvel GSM do país, a Turkcell continua inovando 
para fornecer novos serviços de dados e voz aos clientes. Recentemente, a empresa iniciou o 
desenvolvimento do Lifebox, um serviço de armazenamento baseado em cloud. Com ele, os 
clientes armazenam e compartilham fotos, músicas, vídeos e documentos na cloud. É possível 
usar essa solução em todos os dispositivos, incluindo computadores e aparelhos móveis por 
meio de aplicações para iOS e Android.

A Turkcell iniciou o desenvolvimento do Lifebox usando uma solução legada de terceiros e não 
demorou para começar a enfrentar diversos problemas, incluindo custos altos e atraso nas 
atualizações. 

“A solução que tínhamos não atendia às nossas necessidades de escalabilidade. Além disso, 
também enfrentávamos problemas com a arquitetura”, conta Orhan Bıyıklıoğlu, administrador 
de sistemas sênior da Turkcell.

Como resultado, a empresa precisava de uma plataforma mais econômica, ágil e flexível para 
continuar a desenvolver e lançar o novo serviço.

FORNECEDOR CONFIÁVEL OFERECE SOLUÇÃO OPENSTACK ESCALÁVEL 
E FLEXÍVEL

Depois de escolher o OpenStack para oferecer suporte ao Lifebox, a Turkcell avaliou várias 
opções de plataforma. Ela decidiu migrar para o Red Hat OpenStack Platform, com suporte do 
OpenStack Swift no armazenamento de objetos.

A Turkcell já tinha experiência com as soluções Red Hat e já havia migrado do UNIX para o 
Red Hat Enterprise Linux há mais de dez anos, tendo uma experiência excelente graças à 
flexibilidade e agilidade dessa solução, o que fez da Red Hat uma opção atraente para atender 
às novas necessidades de plataforma. O Red Hat OpenStack Platform foi coprojetado para 
otimizar a importante interdependência entre o Linux e o OpenStack.

“Já tínhamos um bom relacionamento com a Red Hat, além de ótimos contatos por conta 
do Red Hat Enterprise Linux”, disse Orhan. “A Red Hat é uma das pioneiras na comunidade 
OpenStack, queríamos aproveitar dessa experiência e conhecimento.”

O custo foi outro fator que pesou na escolha pela Red Hat, com soluções como Red Hat 
OpenStack Platform, que oferece um modelo acessível economicamente, baseado em subscrição.

Além disso, a Turkcell procurava um fornecedor que oferecesse suporte em nível corporativo. 
Para garantir uma migração perfeita do Lifebox para o Red Hat OpenStack Platform, a empresa 
contou com a expertise da Red Hat Consulting.

OPENSTACK PLATFORM AJUDA A SUPERAR OS DESAFIOS DE DADOS 
E CLOUD

MAIOR ESCALABILIDADE E AGILIDADE

Atualmente, Lifebox tem mais de três milhões de usuários, armazena mais de 4 PB de dados 
e a Turkcell já tem planos de expandir a plataforma no próximo ano. Como todos os usuários 
recebem 1 GB de armazenamento gratuito, os requisitos de armazenamento da plataforma 
podem aumentar ainda mais facilmente.

Com Red Hat OpenStack Platform, a Turkcell pode escalar com facilidade para atender à 
essa demanda crescente. Além disso, o Swift oferece uma solução flexível e resiliente para o 
armazenamento de dados não estruturados, com bilhões de objetos distribuídos em vários 
containers. A equipe da Turkcell pode fazer uso de previsões de crescimento para planejar a 
arquitetura da plataforma e garantir a redistribuição otimizada dos dados à medida que novos 
discos e servidores são adicionados para atender ao aumento constante na demanda.
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Com a solução Red Hat, a empresa também adiciona novos recursos ao Lifebox com rapidez e 
facilidade. Ao desenvolver e lançar novos recursos rapidamente, a Turkcell conquista e retém 
clientes, ganhando vantagem competitiva. 

“A área de negócios da Turkcell exige maior rapidez em todos os processos”, disse Orhan. “Com 
o Red Hat OpenStack Platform e as nossas outras soluções novas, criamos uma infraestrutura 
flexível para que os desenvolvedores adicionem recursos com mais rapidez. A infraestrutura não 
é mais um obstáculo para a implantação de recursos novos.”

CONFIABILIDADE E ESTABILIDADE APRIMORADAS

O Red Hat OpenStack é confiável, estável e sem interrupções, o que é um requisito importante 
para oferecer suporte aos dados críticos dos usuários da Turkcell.

Além disso, devido a um ciclo de vida prolongado, a solução da Red Hat oferece maior 
estabilidade. As soluções da concorrência são operadas em um ciclo de vida semestral, o que 
dificulta e atrasa o ritmo de desenvolvimento para grandes empresas, como a Turkcell.

“Somos uma corporação. Não avançamos com tanta rapidez e não podemos fazer o upgrade 
do ambiente a cada seis meses”, disse Orhan. “A Red Hat oferece um ciclo de vida de pelo 
menos três anos. Isso proporciona mais tempo para testar sistemas críticos e garantir que eles 
continuem estáveis e sem tempo de inatividade.”

CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE REDUZIDO

Ao simplificar o gerenciamento da infraestrutura de TI da Turkcell, a Red Hat OpenStack 
Platform e outras soluções Red Hat adotadas pela empresa conseguiram reduzir o custo total de 
propriedade (TCO) da plataforma do Lifebox.

Além disso, com as soluções de software open source da Red Hat, a empresa evita a dependência 
de fornecedores e os custos relacionados.

“Ao migrar de uma solução de terceiros para a nossa própria aplicação, não precisamos pagar 
taxas de licenciamento, o que gera uma economia significativa”, disse Orhan. “Por ser baseada 
em uma plataforma open source, a solução também permite migrar facilmente para outro 
fornecedor se necessário, sem gerar custos muito elevados.”

ACESSO A SERVIÇOS E SUPORTE DE ESPECIALISTAS

Ao contar com a Red Hat Consulting, a Turkcell recebeu ajuda hands-on de especialistas durante 
a migração, além de acesso a suporte contínuo para a nova infraestrutura Red Hat.

“Ficamos muito satisfeitos com o trabalho realizado pelo consultor da Red Hat”, disse Orhan. 
“Por ter sido um dos desenvolvedores do projeto OpenStack Swift, ele tinha muita experiência, 
sabia responder às perguntas e se comunicava bem. Consideramos a Red Hat como uma 
importante fornecedora de TI na Turkcell.”

Além disso, as equipes de TI da Turkcell aproveitaram o Red Hat Training and Certification 
para adquirir e fornecer conhecimento e habilidades comprovadas relacionadas às tecnologias 
Red Hat e OpenStack da empresa.

“Fui o primeiro Red Hat Certified Engineer (RHCE®) da minha equipe da Turkcell. Atualmente, 
temos 15 Red Hat Certified Engineers e esperamos ter ainda mais no futuro”, disse Biyiklioğlu, 
que também recebeu a certificação Red Hat Certified System Administrator (RHCSA®) e foi 
nomeado 2017 Red Hat Certified Professional of the Year. “Executamos milhares de servidores 
e cargas de trabalho. Além disso, fornecemos vários serviços diferentes para os clientes nos 
servidores do Red Hat Enterprise Linux. Nossa proficiência nas soluções Red Hat é muito 
importante e usamos as certificações da própria Red Hat como termômetro.”
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SOBRE A RED HAT

A Red Hat é a líder mundial no fornecimento de soluções de software open source, utilizando 
uma abordagem de parceria com as comunidades para oferecer tecnologias confiáveis e de alto 
desempenho de cloud, Linux, middleware, armazenamento e virtualização. A Red Hat conta com 
premiados serviços 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 a ampliação recursos disponíveis e preparam os clientes para 
o futuro da TI.

Saiba mais em http://www.redhat.com/pt-br.
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PLANOS PARA EXPANDIR A SOLUÇÃO E INCENTIVAR A INOVAÇÃO 
FUTURA

Após o sucesso do uso da Red Hat OpenStack Platform para o Lifebox, a Turkcell também 
implantou o Red Hat OpenStack Platform for BiP, sua aplicação de sistema de mensagens 
baseada em IP. A empresa planeja criar novas aplicações na plataforma para oferecer serviços 
de TI baseados na cloud aos clientes corporativos. A Turkcell também deseja ampliar o uso da 
plataforma para os projetos de virtualização de funções de rede (NFV).

“Eu realmente recomendo a Red Hat OpenStack Platform”, disse Orhan. “Executamos uma 
infraestrutura muito grande e nosso trabalho com a Red Hat tem sido um sucesso há muitos 
anos. O suporte nunca deixa a desejar.” 

SOBRE A TURKCELL

A Turkcell é uma fornecedora de serviços de tecnologia e telecomunicações convergentes. Ela 
foi fundada e tem sua sede na Turquia. A empresa fornece serviços de valor agregado, TV, 
dados e voz a consumidores e empresas em dispositivos mobile e redes fixas. A Turkcell lançou 
serviços de LTE na Turquia em 1º de abril de 2016, empregando tecnologias de agregação de três 
operadoras e LTE-Advanced em 81 cidades. Em 2G e 3G, a cobertura da Turkcell é de 99,63% 
e 96,21% da população respectivamente, em março de 2017. Com seus serviços de FTTH, a 
empresa oferece Internet por fibra com até 1 Gbps de velocidade. As empresas do Turkcell Group 
operam em nove países: Turquia, Ucrânia, Bielorrússia, Chipre do Norte, Alemanha, Azerbaijão, 
Cazaquistão, Geórgia e Moldávia (em 31 de março de 2017). O Turkcell Group declarou a receita 
de 4,1 bilhões de liras turcas no primeiro trimestre de 2017, com ativos totais de 33 bilhões de 
liras turcas em 31 de março de 2017. Desde 2000, a empresa está na lista da BIST e da NYSE 
(a única da Turquia incluída). Leia mais em www.turkcell.com.tr
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