Resumo de caso de sucesso do cliente

ANBIMA reinventa sua infraestrutura
de TI com o Red Hat Technical
Account Management
A ANBIMA é uma entidade autorreguladora brasileira que representa e defende os interesses
de mais de 300 membros, entre eles bancos, gestores de investimentos, corretores,
revendedores de seguros e consultores. Além disso, ela também certifica profissionais do
setor financeiro.

Desafio
• Reinventar a infraestrutura de TI com microsserviços para atender de maneira eficiente às
novas demandas de negócios e mitigar os riscos de novas implantações
Setor
Serviços financeiros

• Estabelecer parceria com um fornecedor capacitado para desenvolver uma estratégia de
infraestrutura e aprimorar a adoção de novas ferramentas e tecnologias

Solução
Serviços
Red Hat® Technical Account
Management (TAM)

Software
Red Hat OpenShift®
Container Platform
Red Hat Enterprise Linux®
Red Hat Satellite

• Trabalhar em conjunto com um Red Hat Technical Account Manager (TAM) para verificar a
integridade do ambiente atual, tendo como foco os recursos de integração e modernização
• Estabelecer suporte para melhorar a adoção e o conhecimento interno sobre as soluções,
com acesso a uma equipe de especialistas técnicos por meio do TAM
• Implantar as soluções de virtualização, gerenciamento e container da Red Hat como base
para a infraestrutura de TI

Benefícios
• Infraestrutura de desenvolvimento moderna e de gerenciamento central
• Parceria com os especialistas técnicos da Red Hat para acelerar a adoção de novas
tecnologias e práticas recomendadas

Red Hat CloudForms®

• Ganho de flexibilidade para alterar cargas de trabalho entre futuros ambientes de nuvem

Red Hat Virtualization

• Maior velocidade e facilidade de acesso a recursos para usuários internos

" A parceria com a Red Hat é fundamental para superarmos os desafios da nossa
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estratégia. Esse trabalho mútuo e colaborativo com a Red Hat, nos permitiu
transformar a infraestrutura e aprimorar consideravelmente o desempenho
da nossa equipe. Em conjunto com o nosso Technical Account Manager,
identificamos possíveis problemas e os solucionamos antes que eles ocorram.
Assim, aproveitamos ao máximo os recursos integrados de estabilidade
operacional, capacidade de gerenciamento e automação de processos
fornecidos pelo software Red Hat."
Robson Santanna
Gerente de infraestrutura e arquitetura,
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)
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