Resumo

Acelere a transformação digital do
setor público com o Red Hat Ansible
Automation Platform
Equilíbrio das mudanças constantes com os investimentos em TI existentes
no setor público

“ Em vez de fazer uma

grande entrega de
uma única vez, agora
podemos fazê-la
progressivamente.
Além disso, os
usuários não ficam
mais frustrados com
downtimes longos
durante o horário de
trabalho.”

Ten. Cel. Dorian Seabrook
Chefe de operações, Divisão de Serviços
de Aplicações de Informação (IAS),
Exército Britânico

Leia o caso de sucesso

As organizações do setor público devem equilibrar a demanda dos cidadãos por serviços
mais personalizados com a evolução das regulamentações e preocupações de segurança. As
organizações precisam gerenciar as configurações de TI existentes e simultaneamente adotar
uma nova infraestrutura para simplificar as operações e aumentar a eficiência.
Para superar esses desafios, as organizações do setor público estão buscando a transformação
digital, incluindo a automação de processos manuais demorados e a implantação de plataformas
de aplicações modernas que se adaptam facilmente aos requisitos em constante mudança.
Soluções de automação empresarial como o Red Hat® Ansible® Automation Platform podem
ajudar o setor público a oferecer suporte a suas jornadas de transformação digital com uma
base consistente para melhorar os processos existentes. O Ansible Automation Platform integra
uma plataforma fácil de usar com playbooks legíveis que automatizam o provisionamento, o
gerenciamento de configuração, a implantação de aplicações e a orquestração entre serviços em
ambientes on-premise e de nuvem.

Otimização de recursos e processos para inovar em escala e com menos risco
Gerenciar mudanças tecnológicas é a chave para oferecer serviços que dão suporte a tudo, da
vida dos cidadãos a eventos militares. Para reduzir a complexidade dos processos e simplificar as
operações de negócios em toda a organização, você deve:
• Padronizar a infraestrutura e os recursos a fim de aprimorar a visibilidade e o gerenciamento de
recursos.
• Simplificar processos e tarefas entre ambientes, como solicitações de serviço, provisionamento
e gerenciamento do ciclo de vida.
• Adotar ferramentas de automação e gerenciamento comuns e fáceis de usar para incentivar a
colaboração entre equipes.
A automação ajuda a unificar os recursos novos e existentes de TI em um ambiente otimizado e
gerenciável, incluindo o seguinte:
• Uma infraestrutura de alto desempenho com maior visibilidade, gerenciamento consolidado e
flexibilidade.
• Otimização do design colaborativo e integração entre o hardware e o software para aumentar a
densidade das cargas de trabalho e a utilização de recursos.
• Processos reproduzíveis para reduzir o trabalho manual. Com a automação, a empresa
consegue aproveitar melhor a infraestrutura existente. Assim, os funcionários podem se
concentrar em projetos estratégicos e que agregam mais valor ao cliente.
Além disso, a automação de TI ajuda as organizações do setor público a adotar plataformas de
aplicações inovadoras com menos risco, por quê:
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• Escala aplicações para suprir tendências de tráfego e adoção imprevisíveis e entregar o melhor
serviço público possível.
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• Usa monitoramento contínuo, geração de relatórios e remediação para assegurar a
conformidade com os padrões e as políticas governamentais.
• Oferece suporte às práticas de DevOps e às abordagens de integração e entrega contínuas (CI/
CD) para desenvolver e entregar aplicações que melhoram a interação digital com os clientes.

“Trabalhar com a Red

Hat é muito mais do
que apenas adotar
um software. Eles
ajudaram nossas
equipes a desenvolver
suas habilidades e
também a conhecer
mais as ferramentas
e atualizações
disponíveis para tomar
decisões melhores de
forma independente.”
Fernando Núñez
Diretor nacional de saúde
Sistemas de informação,
Ministério da Saúde da Argentina
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Gerenciamento focado em segurança para melhorias de desempenho em
escala
O Red Hat Ansible Automation Platform é uma tecnologia de automação de TI simples e
sem agentes que oferece módulos e funções criadas especificamente para integração com
fornecedores e soluções de segurança, como:
• Splunk Enterprise Security para gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM).
• Prevenção e detecção de intrusos do Snort.
• Soluções empresariais de firewall da Check Point.
As soluções Red Hat não dependem de fornecedores para oferecer suporte a ambientes de TI
em evolução por meio da adoção de tecnologia líder do setor, sem a substituição de aplicações
e processos legados críticos. O Ansible Automation Platform ajuda equipes do setor público a
gerenciar a integração e a orquestração de tarefas e processos de segurança em dispositivos,
plataformas e fornecedores.
Com uma abordagem que combina pessoas, processos e ferramentas, a Red Hat oferece um ambiente
automatizado e de alto desempenho para ajudar o setor público com a transformação digital.

Saiba mais
• Descubra os cinco melhores benefícios da automação de TI para o setor público.
• Saiba quanto tempo você pode economizar usando o Red Hat Ansible Automation Platform em
sua empresa com nossa calculadora de economia de tempo.

SOBRE A RED HAT
A Red Hat é a líder mundial no fornecimento de soluções corporativas de software open source. Por
meio da estreita parceria com as comunidades, a Red Hat oferece tecnologias confiáveis e de alto
desempenho em Linux, cloud híbrida, containers e Kubernetes. A Red Hat ajuda os clientes a integrar
aplicações de TI novas e existentes, desenvolver aplicações nativas em cloud e definir padrões
com nosso sistema operacional líder do setor, além de automatizar, proteger e gerenciar ambientes
complexos. Com serviços de consultoria, treinamento e suporte premiados, a Red Hat tem a confiança
das empresas da Fortune 500. Como um parceiro estratégico para provedores de cloud, integradores
de sistema, fornecedores de aplicações, clientes e comunidades open source, a Red Hat ajuda as
organizações a se preparar para o futuro digital.
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