CUSTOMER SUCCESS SNAPSHOT

OPERADORA DE PEDÁGIO CUMPRE
NOVAS EXIGÊNCIAS COM A RED HAT

DESAFIO
As operadoras de pedágios precisam atender a muitas regulamentações no caminho rumo à receita.
Dessa forma, quando novas regulamentações do governo brasileiro exigiram a geração de relatórios
mais precisos e mais rápidos, esta operadora de pedágios não teve escolha a não ser cumprir com
as exigências.
LOGÍSTICA E TRANSPORTE

SOFTWARE E SERVIÇOS
Red Hat® JBoss® Fuse
Red Hat JBoss A-MQ

O sistema de compartilhamento de dados por meio de Protocolo de Transferência de Arquivos
(PTA) utilizado pela empresa era lento e falho. Todos os dias, os funcionários da empresa
coletavam informações, como o número de veículos que passavam pelas cabines de pedágio, e as
disponibilizavam em um documento que era enviado ao governo. De acordo com as novas
regulamentações, as transferências de dados deverão agora ocorrer por meio de mensagens
assíncronas. Sempre que um carro passar por uma cabine de pedágio, o sistema da empresa
deverá compartilhar esse dado instantaneamente.
O governo concedeu um prazo de três meses para que as operadoras de pedágios implantassem
seus sistemas de mensagens assíncronas. Caso isso não ocorresse, as operadoras estariam
sujeitas a multas e, potencialmente, à extinção de seus contratos.

Red Hat Jboss
Operations Network
Red Hat Consulting

SOLUÇÃO
A empresa buscou uma solução no mercado e percebeu que a Red Hat poderia oferecer a melhor
oferta.
A empresa implantou uma solução integrada e confiável de envio de mensagens, usando o Red Hat
JBoss Fuse e o Red Hat JBoss A-MQ, uma plataforma de mensagens flexível, leve e de alto
desempenho. A empresa também implementou o Red Hat JBoss Operations Network para o
monitoramento e o gerenciamento de middleware.
O Red Hat Consulting orientou o projeto em direção ao sucesso, ajudando os funcionários da
empresa a instalar e a configurar a solução, monitorando-os no gerenciamento autônomo do
sistema.

BENEFÍCIOS
• Conformidade com o prazo estabelecido pelo governo para a adoção do novo sistema, o que
evitou a ocorrência de multas e possibilitou que o contrato fosse mantido.
• Economia de custos com uma solução que os atuais funcionários da empresa poderão utilizar sem
a necessidade de adquirir conhecimento externo.
• Integridade e confiabilidade aprimoradas nos dados compartilhados com os agentes
governamentais.
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