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TRANSPORTES

2.093 FUNCIONÁRIOS 
SERVINDO 63,6 MILHÕES 
DE PASSAGEIROS POR ANO

BENEFÍCIOS

• Realizou o desenvolvimento 
e a implantação rapidamente, 
inclusive lançando a produção 
de uma nova plataforma na 
nuvem em apenas 10 dias 
e cortando o tempo de 
desenvolvimento de novos 
serviços e APIs pela metade

• Ganhou suporte a processos 
e fluxos de trabalho mais 
ágeis por meio de recursos 
de autoatendimento

• Evitou o compromisso com 
fornecedores de nuvem 
específicos, mantendo 
a flexibilidade para 
mudanças futuras

SOFTWARE E SERVIÇOS

Red Hat® OpenShift  

Container Platform

Red Hat OpenShift Dedicated

Red Hat JBoss® Enterprise 

Application Platform

Red Hat JBoss Fuse

Red Hat 3scale API 

Management Platform

Red Hat Satellite

Red Hat Gluster Storage

Consultoria Red Hat

Para melhorar a experiência dos passageiros e tornar-se o melhor aeroporto digital, o 
Aeroporto Schiphol, em Amsterdã, decidiu migrar muitos de seus sistemas de TI para a nuvem 
de forma a se tornar mais flexível, seguro e eficiente. O aeroporto optou por implantar o 
Red Hat OpenShift como base para o ambiente de nuvem híbrido, com suporte do Red Hat 
Gluster Storage, Red Hat JBoss Middleware e outros produtos da Red Hat para acelerar o 
desenvolvimento e a implantação e melhorar o gerenciamento da interface de programação 
de aplicativos (API). Com ajuda da Consultoria Red Hat, o aeroporto implantou o OpenShift 
Dedicated em apenas 10 dias. O novo ambiente apoia a visão do aeroporto de ter processos 
ágeis e com autoatendimento e flexibilidade de fornecedores, ajudando as equipes de TI a 
desenvolver e implantar novos serviços de atendimento ao cliente de forma rápida e eficiente.

SEDE

“Estamos fazendo a transição para  
o trabalho em equipes dedicadas ágeis e 

com bastante autonomia. Em se tratando 
de infraestrutura, gostaríamos de manter o 

controle, mas queremos deixar que as outras 
equipes façam suas próprias escolhas dentro 

dessa estrutura. O Red Hat OpenShift  
nos ajuda a fazer isso.”

GARBIS VAN OKBURCHT

GERENTE DE TI DE SERVIÇOS OPERACIONAIS  

DO AEROPORTO SCHIPHOL, EM AMSTERDÃ

Amsterdã, Holanda

ESTUDO DE CASO DO CLIENTE

AEROPORTO SCHIPHOL, EM AMSTERDÃ, 
CONSTRÓI NUVEM ÁGIL COM A RED HAT
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SUPORTE A SERVIÇOS CRÍTICOS DE T.I.

O Aeroporto Schiphol, em Amsterdã, o quarto mais movimentado da Europa, definiu o objetivo de se 
tornar o primeiro aeroporto digital até 2019. Esse objetivo inclui a oferta de viagens impecáveis aos 
passageiros (diminuindo o tempo gasto na reserva, por exemplo) aprimorando a economia de suas 
operações e usando tecnologia de ponta para colaborar com companhias aéreas e outras partes 
interessadas.

“Serviços como o nosso Flight API têm muitas conexões com o mundo exterior. Ele fornece 
informações sobre portões, terminais e horário de check-in para os passageiros bem como para 
nossos parceiros”, disse Mechiel Aalbers, coordenador técnico sênior de aplicativos do aeroporto 
Schiphol, em Amsterdã.

Para apoiar o objetivo de ser o primeiro aeroporto digital, o Schiphol precisava de uma nova 
abordagem de TI. O aeroporto revisou seus principais serviços de TI e decidiu migrar alguns deles 
do Sistema de Informação Central de Schiphol (CISS) para uma infraestrutura moderna. Essa nova 
infraestrutura precisava fornecer uma enorme escalabilidade para dar suporte aos princípios 
chave do objetivo do aeroporto: o compartilhamento de dados relevantes por meio de APIs RESTful 
baseados em princípios de dados abertos. 

“Previmos um risco em ter o Flight API aberto rodando em nossa infraestrutura crítica”, disse 
Aalbers. “Não conseguíamos escalabilidade o bastante de nossa infraestrutura local, então 
queríamos ver como uma nuvem corporativa poderia ajudar.”

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE PLATAFORMA INOVADORAS DE UM 
FORNECEDOR DE CONFIANÇA

Para encontrar uma plataforma de nuvem de código aberto segura, o Schiphol recorreu a um 
fornecedor de confiança: a Red Hat. O aeroporto já utilizava o Red Hat JBoss Fuse para integrar 
sua própria infraestrutura local à sua plataforma Airport Service Bus, bem como o Red Hat 3scale 
API Management Platform para gerenciar suas interfaces de programação de aplicativos (APIs). 
Além disso, o aeroporto escolheu implantar o Red Hat OpenShift Container Platform devido à sua 
compatibilidade e integração com o Docker e com o Google Kubernetes.

“Consideramos o Docker e o Kubernetes para a nova plataforma e percebemos que o Red Hat 
OpenShift Container Platform fornecia a melhor combinação entre eles”, disse Aalbers.

Além disso, o OpenShift Container Platform dá acesso aos serviços da Red Hat, líderes no setor. 
“No Schiphol, procuramos principalmente por softwares de código aberto e que tenham suporte. 
Esses requisitos colocaram a Red Hat no centro de nossas pesquisas”, disse Aalbers. “Poderíamos 
ter selecionado a versão de código aberto da comunidade, mas gostaríamos de ter suporte, então 
escolhemos a versão da Red Hat.”

O aeroporto também implantou vários outros produtos da Red Hat, como:

• Red Hat Gluster Storage, uma oferta integrada ao OpenShift Container Platform que simplifica o 
armazenamento persistente.

• Red Hat Satellite, uma ferramenta de gerenciamento de sistemas que fornece gerenciamento e 
atualização mais fácil da tecnologia Red Hat.

• Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, Red Hat JBoss Fuse e Red Hat 3scale API 
Management Platform para dar suporte ao desenvolvimento e gerenciamento de APIs flexíveis e 
integrar ambientes locais e de nuvem.

O Schiphol também escolheu a versão da comunidade dos playbooks da Ansible para 
provisionamento de Infraestrutura como código (IaC), o processo de gerenciar recursos de 
infraestrutura física por meio de arquivos em vez de configurações ou ferramentas de hardware.

“O Red Hat OpenShift 
Container Platform 

realmente me 
conquistou. É inovador 

e nos permite implantar 
com rapidez e controlar 

nossos contêineres 
facilmente.”

MECHIEL AALBERS

COORDENADOR TÉCNICO SÊNIOR  

DE APLICATIVOS DO AEROPORTO 

SCHIPHOL, EM AMSTERDÃ
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Para implantar o OpenShift rapidamente e respeitar prazos internos, o aeroporto optou por rodar 
o Red Hat OpenShift Dedicated, um ambiente de nuvem público de inquilino único da Amazon 
Web Services (AWS), um serviço gerenciado pela Red Hat. O Schiphol também implantou o 
OpenShift Container Platform em paralelo numa nuvem Azure. O cluster OpenShift Dedicated vai, 
por fim, ser entregue ao Schiphol e alterado para o OpenShift Container Platform de forma a dar 
suporte à estratégia multinuvem do aeroporto.

Durante a implementação, o Schiphol contratou a Consultoria Red Hat para ajudar na construção 
e implantação do ambiente OpenShift, em particular o OpenShift Dedicated. O aeroporto já 
lançou a produção do OpenShift Dedicated e está prestes a completar a implementação do 
OpenShift Container Platform. 

“Usar o Red Hat OpenShift Dedicated nos ajudou a acelerar o projeto. Ele estava instalado e pronto 
para uso em apenas 10 dias úteis”, disse Aalbers. “A Red Hat nos ajudou a migrar nossos serviços 
para o OpenShift Dedicated e mantém as operações diárias do OpenShift Container Platform. 
Estou muito satisfeito com o consultor que tivemos. Ele realmente fez uma diferença significativa.”

ACELERANDO E SIMPLIFICANDO SERVIÇOS INOVADORES

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO RÁPIDOS

Com a nova plataforma, o Schiphol pode adicionar novos serviços rapidamente. Conectar seu 
ambiente local ao OpenShift Container Platform com o JBoss Fuse permite que o aeroporto 
troque dados facilmente entre seus principais sistemas e APIs de nuvem, como o Flight API.  
Além disso, utilizando sua plataforma Airport Service Bus para introduzir dados em seus serviços 
de API do JBoss Fuse no OpenShift Container Platform, a equipe de TI do aeroporto pode 
desenvolver novas APIs na metade do tempo. 

“O Flight API operacional levou duas semanas para ser criado por três desenvolvedores”, disse 
Aalbers. “Sem a combinação do JBoss Fuse e do OpenShift Container Platform, sua criação 
teria demorado o dobro do tempo. Queremos construir soluções estáveis e sustentáveis, mas 
precisamos que tudo aconteça rapidamente. Nossos desenvolvedores não precisam mais esperar 
pelo desenvolvimento ou ambientes de teste, então podemos adicionar maior valor de negócio 
rapidamente.”

Além disso, o Red Hat 3scale API Management Platform simplifica e otimiza o gerenciamento de 
APIs para uma implantação mais rápida. “Com o 3scale API Management Platform, a curva de 
aprendizagem é pequena e você pode implantar APIs muito rapidamente”, disse Aalbers.

SUPORTE À MUDANÇA DE CULTURA

Com o novo ambiente OpenShift, a equipe de TI do aeroporto está vendo uma mudança nos 
processos e abordagens para uma maior agilidade, sem deixar de oferecer uma infraestrutura 
estável. Os recursos de autoatendimento ajudam as equipes do Schiphol a trabalhar de forma 
mais eficiente.

“A plataforma API e o OpenShift Container Platform são exemplos perfeitos de ferramentas 
que ajudam a TI a entregar valor de negócio rapidamente”, disse Aalbers. “Eles nos dão a 
oportunidade de criar uma plataforma de autoatendimento para que nossos colegas e outros 
parceiros de negócios implementem suas próprias APIs, forneçam suas próprias documentações 
funcionais e iniciem sua própria lista de desenvolvimento no OpenShift.” 
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SOBRE A RED HAT
A Red Hat é o principal 

fornecedor mundial de soluções 
de software de código aberto, 

utilizando uma abordagem 
desenvolvida pela comunidade 

para fornecer tecnologias de alto 
desempenho para nuvem, Linux, 

middleware, armazenamento e 
virtualização. A Red Hat também 

oferece suporte, treinamento 
e serviços de consultoria 

premiados. Por ser um centro 
conector em uma rede global 

de empresas, parceiros e 
comunidades de código aberto, a 
Red Hat ajuda a criar tecnologias 

relevantes e inovadoras que 
liberam os recursos para o 

crescimento e a preparação dos 
clientes para o futuro da TI.
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Como resultado, o Schiphol pode trabalhar em conjunto, com mais rapidez, para desenvolver e 
implantar soluções que melhorem a experiência de seus passageiros.

“Não é só a tecnologia que importa. Para alcançar suas ambições, você deve também considerar 
mudar sua força de trabalho e como as pessoas estão trabalhando”, disse Garbis van Okburcht, 
gerente de TI de serviços operacionais do aeroporto Schiphol, em Amsterdã. “Estamos fazendo a 
transição para o trabalho em equipes dedicadas ágeis e com bastante autonomia. Em se tratando 
de infraestrutura, gostaríamos de manter o controle, mas queremos deixar que as outras equipes 
façam suas próprias escolhas dentro dessa estrutura. O Red Hat OpenShift nos ajuda a fazer isso.”

FLEXIBILIDADE DE FORNECEDORES

O Red Hat OpenShift Container Platform é uma oferta de nuvem independente de fornecedores. 
Como resultado, o Schiphol pode implantar soluções de outros provedores em seu ambiente de 
nuvem sempre que precisar e pode até mesmo trocar a Red Hat por outro fornecedor. 

“O Red Hat OpenShift Container Platform dá suporte à visão de nossos arquitetos de nuvem híbrida, 
sem compromisso com nenhum provedor de nuvem”, disse Aalbers.

SUPORTE À JORNADA PARA SE TORNAR O PRIMEIRO AEROPORTO DIGITAL

Depois do sucesso com outros produtos da Red Hat, o Schiphol planeja adicionar o Red Hat 
CloudForms para dar suporte ao seu modelo de autoatendimento fornecendo visibilidade unificada 
e controle sobre suas infraestruturas virtuais em uma única interface de gerenciamento. Além disso, 
o aeroporto planeja migrar seu website público principal para o OpenShift Container Platform.

“Temos confiança de que podemos rodar nossos sistemas críticos no OpenShift Container 
Platform”, disse Aalbers. “Uma vez terminada a mudança para o OpenShift Container Platform na 
infraestrutura local, consideraremos levar mais componentes e interfaces para este ambiente”.

Usando o OpenShift Container Platform, o Schiphol tem suporte para criar uma plataforma 
multinuvem híbrida que abranja seus ambientes Microsoft Azure, Amazon Elastic Compute Cloud 
(EC2) e VMware local e que possa escalar além do ambiente local para aproveitar recursos de nuvem 
quando uma maior capacidade for necessária.

Com essa base tecnológica inovadora, o Schiphol tem suporte robusto para seu objetivo de se tornar 
o primeiro aeroporto digital.

“O Red Hat OpenShift Container Platform realmente me conquistou. É inovador e nos permite 
implantar com rapidez e controlar nossos contêineres facilmente”, disse Aalbers. “Estamos muito 
satisfeitos com o OpenShift Container Platform.”

SOBRE O AEROPORTO SCHIPHOL, EM AMSTERDÃ

De propriedade e operado pelo Schiphol Group, o Aeroporto Schiphol, em Amsterdã, é o quarto 
maior aeroporto em número de passageiros e movimentação de transporte aéreo e está em terceiro 
lugar em volume de carga. O Schiphol é o aeroporto internacional mais antigo do mundo cuja 
localização é a mesma desde a primeira aterrissagem.
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