שותף  -מקרה מבחן

 UNIVERISבונה פלטפורמת ניהול הון עם
RED HAT

 ,Univerisספקית מובילה של תוכנה ארגונית לניהול הון מטורונטו ,קנדה ,הייתה זקוקה לשותף טכנולוגי עם
מערכת הפעלה ( )OSיציבה ושרת אפליקציות יציב עבור פלטפורמת ניהול ההון שלה .הפלטפורמה הייתה חייבת
לעמוד בדרישות המחמירות ביותר לאפליקציות בענף השירותים הפיננסיים בקנדה .בעקבות הבחירה בRed Hat-
 ,)EAP( Rחברת  Univerisהייתה
 Enterprise Linuxוב ed Hat JBoss Enterprise Application Platform-
יכולה לבנות ולפרוס את הפלטפורמה ,להשיג חשבונות חדשים ולזכות בנתח שוק .הפלטפורמה משרתת כעת
רבות מהחברות הבולטות לשירותים פיננסיים בקנדה ,ותומכת באלפי יועצים פיננסיים.

משאבי שותפים
תוכנית Red Hat® ISV
תוכנית Red Hat Embedded

טורונטו ,קנדה

תוכנה
Red Hat Enterprise Linux®

שירותי IT

יתרונות
•יציבות ואמינות כדי לעמוד
בדרישות המחמירות של ענף
השירותים הפיננסיים בנוגע לזמן
פעולה ולאבטחה
•זמן פיתוח והוצאות מופחתות עד
להבאת תכונות חדשות לשוק

מטה החברה

"

 Red Hat Enterprise LinuxוRed Hat JBoss-
 Enterprise Application Platformממש עזרו
לנו להשיג את המדרגיות ,האמינות ויציבות מחזור
החיים שהלקוחות שלנו מצפים לקבל".

Red Hat JBoss® Enterprise
)Application Platform (EAP

שירותים
Red Hat Consulting
Red Hat Support

עמנואל גונה
סמנכ"ל פיתוח מוצריםUNIVERIS ,

•מומחיות טכנית משופרת כדי
לסייע בבניית מפת דרכים למוצרים
מובילים בתעשייה על מנת
להמשיך להיות לפני המתחרים

facebook.com/redhatinc
@redhatnews
linkedin.com/company/red-hat

redhat.com

UNIVERIS
 ,Univerisחברת תוכנה לשירותים פיננסיים מטורונטו שנוסדה בשנת  ,1991היא ספקית מובילה של תוכנה ארגונית
לניהול הון Univeris .מציעה את הפתרון המקיף ביותר לניהול הון עבור יועצים פיננסיים בענף חברות האשראי,
הבנקאות ,הביטוח והמסחר בהשקעות .המערכת הארגונית לניהול הון ( )EWMSשל  Univerisמאפשרת לספקי
שירותים פיננסיים לפתח וליישם במהירות אסטרטגיות לניהול פיננסי ,על מנת להגדיל את אחוז הרווח בתיקי ההשקעות
שהם מנהלים עבור לקוחותיהם .הצוות של  ,Univerisשמונה למעלה מ 100-מהנדסים וטכנאים ,תומך ברבות מחברות
השירותים הפיננסיים המובילות בקנדה ,שבהן למעלה מ 17,000-יועצים פיננסיים משתמשים בפלטפורמה.

שינוי דיגיטלי עבור ניהול הון
בענף השירותים הפיננסיים כיום ,הציפיות והביקוש של הצרכנים משפיעים על האופן שבו ארגונים מנהלים את העסק
שלהם ובוחרים את הטכנולוגיה .לקוחות ניהול הון מצפים לקבל בעסקאות הפיננסיות שלהם את אותה חוויית לקוח רבת
ערוצים שהם מקבלים בתחומים אחרים בחייהם.

"Red Hat JBoss EAP
עוזר לנו למקסם את
הפרודוקטיביות ,להפחית
בעיות איכות ,ולהוציא מהר
יותר לשוק תכונות ויישומים
חדשים".
עמנואל גונה
סמנכ"ל פיתוח מוצריםUNIVERIS ,

בעוד שחוויית הלקוח היא גורם מבדיל מרכזי בין החברות לניהול הון ,הענקת החוויה הזו כרוכה במערכת מורכבת של
משימות הקשורות זו בזו .מנהלי הון ולקוחותיהם זקוקים למגוון רחב של נתונים ממקורות שונים בהישג יד .בנוסף,
מנהלי הון רבים צריכים להיות מסוגלים לשרת לקוחות בו-זמנית באופן יעיל ,מקצועי ועקבי .בנוסף ,דרושה להם היכולת
לעבד עסקאות מורכבות בזמן שהם מייעצים ללקוחות .זה מצריך פלטפורמה שמספקת:
•גישה ליישומים ולמקורות נתונים שונים מבלי שזו תהיה פעולה מורכבת.
•מבט יחיד ,מקצה לקצה ,של הלקוח.
•העברה רבת-ערוצים.
על מנת ש Univeris-תוכל לעמוד בדרישות מחמירות אלה של ענף השירותים הפיננסיים בקנדה ,היה עליה לבנות
פלטפורמה עם מערכת הפעלה ארגונית ושרת יישומים שיספקו:
•מדרגיות ואמינות.
•סביבת פיתוח רבת-עוצמה.
•מחזורי חיים יציבים ונתיב העברה עתידי חלק.
•תמיכה  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.

בניית פלטפורמה איתנה עם RED HAT
כאשר  Univerisנוסדה ,היא הייתה חברה קטנה שנתנה שירותים ללקוחות קטנים .עם הגידול במספר לקוחותיה,
המוצרים שלה היו חייבים לפעול בקנה-מידה רחב יותר מבלי שאמינותם תיפגע .המדרגיות המוכחת ו 99.999%-של
זמן פעולה של  Red Hat Enterprise Linuxהיוו גורם מכריע עבור .Univeris
" Red Hat Enterprise Linuxו Red Hat JBoss Enterprise Application Platform-ממש עזרו לנו להשיג את
המדרגיות ,האמינות ויציבות מחזור החיים שהלקוחות שלנו מצפים לקבל" ,אומר עמנואל גונה ,סמנכ"ל פיתוח מוצרים
ב.Univeris-
 Univerisגם הייתה זקוקה לשרת יישומים ארגוני עם תכונות מובילות כגון מדרגיות ,אמינות ,יכולת מעבר לגיבוי בעת
כשל ,אבטחה וכל שאר התכונות האופייניות של שרת ארגוני  -ו Red Hat JBoss EAP-מילא דרישות אלה.
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 Red Hat JBoss EAPמספק לצוותי הפיתוח של  Univerisארכיטקטורה חדשנית מוכנה לענן ,ניהול ואוטמציה רבי-
עוצמה ,וכלי פיתוח ברמה עולמית .תכונות ברמת הארגון ,כגון חוות שרתים בזמינות גבוהה ,אחסון מבוזר במטמון,
העברת הודעות ,טרנזקציות ומחסנית של שירותי אינטרנט מלאים ,מסייעות למפתחים לבנות פלטפורמה יציבה ולספק
את הגמישות לצורך השתלבות קלה עם היישומים והזנות הנתונים במערך האחורי של הלקוחות.
"אנחנו מאמינים ש Red Hat JBoss Enterprise Application Platform-מציע יחס שהוא אחד מהטובים ,אם לא
הטוב ביותר מאלה הקיימים כיום בשוק ,של מחיר מול ביצועים ברמת הארגון" ,אומר גונה.
"התמיכה של  Red Hatמאוד חשובה לנו משום שאנו מדברים על מוצרים שמאפשרים מסחר בשוק ,ומערכות אלה
פועלות  - 24x7פירוש הדבר הוא שהן מחייבות רמות מאוד גבוהות של זמן הפעלה ואבטחה" ,אומר גונה.
מחסנית התוכנה של  Red Hatגם נתמכת על-ידי המהנדסים של  ,Red Hatשעובדים עם אחת ממערכות האישור
העולמיות לפעולה הדדית של חומרה ותוכנה ,על מנת להבטיח שהמוצרים של  Red Hatיפעלו בחומרה בתקן
התעשייה ועם יישומים אחרים .בנוסף ,צוות אבטחת המוצרים של  Red Hatמנתח בכל יום איומים ופגיעויות כנגד כל
מוצרי  ,Red Hatומספק תיקוני אבטחה ותיקוני באגים בדרך כלל בתוך  24שעות מהזיהוי של איום.
לעתים Univeris ,צריכה לפנות אל משאבים חיצוניים כדי לטפל בבעיות ספציפיות ,או להרחיב את הצוות שלה למטרת
טיפול בפרויקטים ספציפיים.

"

 Red Hat Supportהוא
שירות שניתן  24שעות
ביממה 7 ,ימים בשבוע; זו
תמיכת מומחים שמחזקת
את היכולת שלנו לספק
מוצרים העומדים בדרישות
של לקוחותינו מבחינת
מדרגיות ,אבטחה ,אמינות
וביצועים ,ולתמוך במוצרים
אלה".
עמנואל גונה
סמנכ"ל פיתוח מוצריםUNIVERIS ,

לדברי גונה" ,אנו משתמשים בשירותי הייעוץ של  Red Hatכדי להתמודד עם צרכים ספציפיים .זו דרך מצוינת להוסיף
לצוותים שלנו מיומנויות וידע מיוחדים".

יתרונות העבודה עם RED HAT
עמידה בדרישות התעשייה המחמירות בנוגע לזמן הפעלה ,לאבטחה ולתמיכה
מאחר ש Univeris-מאפשרת מסחר בשווקים פיננסיים  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,כל הפתרונות שלה מחייבים
רמות גבוהות של זמן הפעלה ואבטחה .כתוצאה מכך ,בנוסף ליציבות ולאמינות שמספקים Red Hat Enterprise
 Linuxו ,Red Hat JBoss EAP-הלקוחות של  Univerisדורשים תמיכה משמעותית .שירות Red Hat Support
ממלא תפקיד חשוב בחיזוק יכולות התמיכה של  ,Univerisעל מנת לעמוד בדרישה של תמיכה טכנית  24שעות
ביממה 7 ,ימים בשבוע ,ובדרישות הזמן הממוצע לתיקון ( )MTTRשל ענף השירותים הפיננסיים Univeris .מספקת
ללקוחותיה תמיכה ברמה  1וברמה  ,2ואילו  Red Hatמספקת תמיכה הנדרשת ברמה .3
" Red Hat Supportהוא שירות שניתן  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע; זו תמיכת מומחים שמחזקת את היכולת שלנו
לספק מוצרים העומדים בדרישות של לקוחותינו מבחינת מדרגיות ,אבטחה ,אמינות וביצועים ,ולתמוך במוצרים אלה",
אומר גונה" .כשיש לנו שאלות בנושא כלשהו ,אנחנו יכולים לסמוך על ."Red Hat Support

הפחתת זמן פיתוח והוצאות עד להבאת תכונות חדשות לשוק
 Univerisהייתה זקוקה לשרת יישומים שיספק ביצועים גבוהים וגמישות מרבית ,ויסייע לייעל את תהליך הפיתוח על-ידי
תמיכה במעבר של  Univerisמשיטת  Agileל .DevOps-התמיכה מחוץ לקופסה של  Red Hat JBoss EAPעבור
 JavaTM EEועבור מגוון רחב של מסגרות  Java EEהמבוססות על האינטרנט מקלה על המפתחים של Univeris
להשתמש ב JBoss EAP-בעזרת כלי  Agileו DevOps-נפוצים.
"כל ההיבטים של תהליך ה DevOps-נתמכים בצורה טובה על-ידי  ,"Red Hat JBoss EAPאומר גונה.
" Red Hat JBoss EAPעוזר לנו למקסם את הפרודוקטיביות ,להפחית בעיות איכות ,ולהביא מהר יותר לשוק תכונות
ויישומים חדשים".
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בניית מפת דרכים מובילה בתעשייה כדי להוביל לפני המתחרים
בדומה לספקי תוכנה עצמאיים ( )ISVרבים Univeris ,מוסיפה כל העת פונקציונליות ותכונות למערך המוצרים שלה.
כשותף טכנולוגי Red Hat ,מסייעת ל Univeris-לפתח ,ליישם ולהרחיב את מפת הדרכים שלה ,המובילה בתעשייה,
בעזרת גישה  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,אל רשת של מהנדסים מורשים מנוסים ובעלי מוטיבציה ב,Red Hat-
וכן בעזרת גישה אל מאגר הידע בפורטל השותפים של  .Red Hatמומחי התוכן של  Red Hatגם מבקרים מעת לעת
במעבדות הפיתוח של  Univerisלצורך שיתוף מידע ורעיונות בנוגע לאופן שבו ניתן להשתמש בטכנולוגיות חדשות על
מנת לשפר ולהרחיב מוצרים קיימים או עתידיים.
"חלק מהערך שאנחנו מקבלים מ Red Hat-הוא גישה למאגר גדול יותר של מומחיות מזו שיש לנו בעצמנו" ,אומר גונה.
"אנחנו פונים אל  Red Hatכדי לקבל תשובות ועצות .עומק הידע והניסיון של  Red Hatעוזר לנו מאוד".
 Red Hatגם מספקת קישור רב-ערך אל קהילת הקוד הפתוח ואל שותפים אחרים באקוסיסטמה" .אנחנו משתתפים
באירועים עם שותפים אחרים באקוסיסטמה של  ,Red Hatושם אנחנו שומעים על מגמות בשוק ובטכנולוגיות" ,אומר
גונה" .בנוסף ,לוועידות של  Red Hatיש ערך רב משום שאנחנו נהיים חלק מקהילה של מקצוענים ,ואנחנו לומדים כיצד
אנשים פותרים בעיות דומות בענפי תעשייה אחרים".
כשותפה באקוסיסטמה של  ,Red Hatיש ל Univeris-גישה אל מומחיות ,צוות ושותפים טכנולוגיים ,המאפשרים לה
לשפר את הטכנולוגיה שלה כל העת ,דבר המהווה יתרון משמעותי בענף הטכנולוגיה של שירותים פיננסיים" .מחויבותה
של  Red Hatלקוד פתוח נותנת לנו ביטחון שככל שנתקדם ,נוכל להמשיך ולצמוח עם  Red Hatולהשתמש בפתרונות
נוספים של  Red Hatבמוצרים שלנו" ,אומר גונה.

בנייה על יסודות של RED HAT
חברת  ,Univerisהמבססת את מוצריה על יסודות של  Red Hat Enterprise Linuxו ,Red Hat JBoss EAP-מציעה
פלטפורמה אחידה ודיגיטלית ,המעודדת חברות שמעניקות שירותים פיננסיים לאמץ גישה כל-ערוצית לניהול הון.
"יועצים פיננסיים צריכים לדעת שכל הפרטים הקטנים מכוסים כשהם משתמשים בתוכנה לניהול הון" ,אומר גונה" .זה
מאפשר להם להתמקד במה שהם הוכשרו לעשות  -לבנות את העסק שלהם Univeris .שואפת להמשיך ולהציע תכונות
ומוצרים שמאפשרים בדיוק את זה .אנחנו בטוחים שמחסנית התוכנה של  Red Hatתמשיך לספק לנו את הזמישות
( )agilityהדרושה לנו כדי לשמור על מעמדנו כמובילים בשוק".
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אודות UNIVERIS
 Univerisהיא ספקית מובילה של תוכנה ארגונית לניהול הון Univeris .מציעה חבילת פתרונות כוללת לחברות קטנות
וגדולות ,שהופכת לאוטומטיים היבטים מרכזיים רבים בעבודת היועצים ,כגון משימות ,תאימות ,דיווח ועוד ,על מנת
שיוכלו להציע שירותים מובילים למשקיעים .הפלטפורמה האחידה והדיגיטלית מאפשרת למשקיעים לנהל סוגים רבים
של מוצרי השקעה במערכת אחת Univeris .זמינה כתוכנה פרוסה או כשירות דרך  .Flexלמידע נוסף ,בקר באתר
.www.Univeris.com

אודות RED HAT
 Red Hatהיא הספקית המובילה בעולם של פתרונות תוכנת קוד פתוח ,ומשתמשת בגישה של תמיכת קהילה לפיתוח
טכנולוגיות אמינות ובעלות ביצועים גבוהים בתחום הענן ,Linux ,תווכה ,אחסון ווירטואליזציה Red Hat .גם מציעה שירותי
תמיכה ,הדרכה וייעוץ עטורי פרסים ,Red Hat .הניצבת כגורם מחבר במרכז רשת עולמית של ארגונים ,שותפים וקהילות קוד
פתוח ,מסייעת ליצור טכנולוגיות חשובות וחדשניות שמשחררות משאבים לצמיחה ומכינות את הלקוחות לקראת העתיד של
תחום ה.IT-
אמריקה הלטינית
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