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SOFTWARE

Red Hat® Enterprise Linux®

Red Hat Virtualization

Red Hat Satellite

Red Hat Insights

SERVIÇOS FINANCEIROS

400 FUNCIONÁRIOS

BENEFÍCIOS

• Melhora em agilidade e 

escalabilidade para responder 

com eficiência às mudanças 

de regulamentação e 

necessidades dos clientes

• Redução no tempo de 

inatividade e gerenciamento 

simplificado com acesso a 

suporte especializado local 

ininterrupto

• Ganho de segurança de nível 

corporativo para proteção de 

dados internos e de clientes

• Redução de 20% 

aproximadamente nos custos 

operacionais totais para o 

ambiente Linux e de 75% em 

custos anuais com aluguel de 

racks de servidores 

A CTOS Data Systems Sdn. Bhd., a maior agência de relatórios de crédito privado (CRA) da Malásia, 

buscava expandir seus negócios, aumentando sua participação no mercado nacional e seu portfólio 

de soluções. Para sustentar esse rápido crescimento, a CTOS decidiu migrar da plataforma Linux com 

suporte fornecido pela comunidade open source, para uma solução com suporte e pronta para uso 

corporativo, além de também virtualizar seus servidores. A empresa implantou o Red Hat Enterprise 

Linux e o Red Hat Virtualization, com suporte das ferramentas de gerenciamento Red Hat Satellite e 

Red Hat Insights. Com esse ambiente virtualizado, a CTOS reduziu custos operacionais, otimizou o 

gerenciamento e a segurança e garantiu escalabilidade para acompanhar as demandas corporativas e as 

mudanças no tráfego de clientes.

Kuala Lumpur, Malásia

SEDE

“A solução Red Hat nos deixou mais 
confiantes com relação ao trabalho, além 

de transmitir uma sensação de segurança. 
Agora podemos ter uma boa noite de 
sono sem nos preocupar com a nossa 

infraestrutura.”

BENJAMIN LAU

GERENTE DE TI, CTOS DATA SYSTEMS SDN. BHD.

ESTUDO DE CASO DO CLIENTE

CTOS MELHORA AGILIDADE PARA EXPANSÃO 
MAIS RÁPIDA DE NEGÓCIOS COM A RED HAT
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2ESTUDOS DE CASOS DE CLIENTES CTOS melhora agilidade para expansão mais rápida dos negócios com a Red Hat

INFRAESTRUTURA INEFICIENTE LIMITA O CRESCIMENTO

A CTOS Data Systems Sdn. Bhd., a maior agência de relatórios de crédito privado (CRA) da Malásia em termos 

de participação de mercado e receita, fornece informações financeiras para ajudar indivíduos e empresas a 

acessarem crédito de forma rápida e fácil e tomarem decisões informadas quanto a extensão de crédito. Para 

manter a competitividade e continuar a atender aos requisitos de conformidade, a CTOS deve fornecer aos 

clientes acesso fácil aos dados de crédito e responder às solicitações dos mesmos com rapidez.

O ambiente de TI da agência fazia com que acompanhar a regulamentação e as demandas do setor fosse um 

desafio. O ambiente de produção tinha aproximadamente 80 servidores que executavam CentOS (uma 

distribuição Linux com suporte da comunidade) e Microsoft Windows. Esses servidores executavam as 

aplicações e vários bancos de dados da CTOS. As aplicações eram desenvolvidas internamente e usadas para 

conexão com bancos locais, organizações de telecomunicação e também com o banco central. Dobrar o número 

de servidores para atender ao crescimento esperado dos próximos dois anos aumentaria os custos 

significativamente. O ambiente existente também atrasava o desenvolvimento de novas aplicações e soluções 

devido aos longos processos de compra, entrega e instalação.

“Nós tivemos um crescimento muito grande, mas com nossa pequena equipe de servidores, uma plataforma 

com o suporte da comunidade não era mais viável”, disse Benjamin Lau, gerente de TI da CTOS. “Tínhamos 

que pesquisar novas atualizações proativamente e procurar soluções online, o que consumia muito tempo. Por 

exemplo, quando um kernel falhava, nós tínhamos que trabalhar a noite toda para fazer o servidor voltar a 

funcionar. Precisávamos de suporte de nível corporativo.”

Para superar esses desafios, a CTOS queria migrar para uma versão corporativa do Linux que oferecesse um 

suporte abrangente, além de virtualizar o ambiente de TI para obter melhor desempenho.

SOLUÇÃO OPEN SOURCE CORPORATIVA OFERECE SUPORTE E 
ESTABILIDADE PARA A TI

A CTOS decidiu migrar seu ambiente de produção do CentOS para o Red Hat Enterprise Linux.

“A decisão foi simples e objetiva”, disse Benjamin. “Quando decidimos virtualizar e analisamos nossas opções, 

percebemos que a Red Hat fornecia tanto o sistema operacional com suporte, quanto as ferramentas de 

virtualização. Trabalhar com um único fornecedor facilitaria o gerenciamento. A Red Hat também tinha um 

roadmap sólido e de longo prazo que nos deu confiança em nossa escolha.”

A agência também implantou o Red Hat Virtualization, uma infraestrutura e solução centralizada de 

gerenciamento para servidores e estações de trabalho Linux e Microsoft Windows virtualizados, que se 

integra ao Red Hat Enterprise Linux de forma simplificada. A implantação do Red Hat Satellite garante que o 

ambiente Red Hat Enterprise Linux da agência seja eficiente e seguro, pois fornece gerenciamento completo 

do ciclo de vida por meio de uma interface fácil de usar. O Red Hat Insights oferece análise preditiva de dados 

para ajudar a CTOS a identificar e prevenir possíveis ameaças a segurança, estabilidade e desempenho de 

maneira proativa.

A Red Hat oferece suporte local de pré-vendas, o que facilita e acelera a resolução de problemas. Por 

exemplo, um arquiteto local de soluções da Red Hat identificou um problema de compatibilidade entre as 

soluções Red Hat e o hardware recém-implantado e, em seguida, ajudou na substituição do componente.

Agora a CTOS está usando as soluções e a maioria das aplicações da Red Hat em 80 máquinas virtuais (VM) 

baseadas em oito nós. “A implementação do software da Red Hat foi rápida e teve poucos problemas”, disse 

Benjamin.
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NOVO AMBIENTE ECONÔMICO MELHORA O DESEMPENHO E A 
SEGURANÇA DA TI

AUMENTO NA EFICIÊNCIA PARA TIME TO MARKET MAIS RÁPIDO

Com uma plataforma Linux corporativa robusta e as ferramentas de gerenciamento de infraestrutura da 

Red Hat, a CTOS pode atualizar os recursos da TI e aplicar patches nos servidores de forma mais rápida. A 

agência agora pode lançar novos servidores em apenas dez minutos, um processo que antes poderia levar 

mais de duas semanas.

“No passado, nossa equipe era considerada devagar para dar respostas. Como resultado, os esforços de 

inovação da equipe de vendas para o desenvolvimento de novas soluções eram limitados”, disse Benjamin. 

“Como nosso time to market melhorou, essa percepção mudou. Agora, as equipes conseguem iniciar 

pequenas máquinas virtuais para testar ideias com facilidade.”

Ao usar máquinas virtuais em vez de comprar novos hardwares, a CTOS agora pode escalar mais facilmente 

para atender às demandas de curto prazo dos clientes, como por exemplo, o alto tráfego de servidores. Com 

melhor desempenho, suporte a inovações e escalabilidade mais rápida, a CTOS melhorou a experiência do 

cliente e tornou-se mais competitiva.

ELIMINAÇÃO DO TEMPO DE INATIVIDADE COM SUPORTE ESPECIALIZADO

Anteriormente, a CTOS usava um sistema operacional open source com suporte fornecido pela comunidade, 

mas a agência precisava de um serviço de suporte mais experiente e abrangente. Com orientação das 

equipes de suporte especializadas em soluções da Red Hat, a CTOS usou o novo ambiente de TI para reduzir 

o tempo de inatividade e acelerar a aplicação de patches, garantindo a disponibilidade de seus serviços de 

forma consistente.

“Antes, nossa equipe trabalhava durante muitas horas para aplicar patches nos servidores individualmente”, 

disse Benjamin. “Aplicar todos os patches levava de quatro a cinco dias, e ainda tínhamos que reinicializar 

alguns servidores, o que resultava em tempo de inatividade. O Red Hat Satellite torna essa tarefa muito 

mais rápida e simples. Quando um novo servidor é inicializado, é possível implantar toda a configuração 

automaticamente, sem intervenção manual.”

Trabalhar com o suporte da Red Hat ajuda a CTOS a se planejar. “A equipe da Red Hat tem sido responsiva e 

faz esforços extras para nos ajudar a planejar continuamente e a apoiar com sucesso nossas necessidades 

futuras”, disse Benjamin.

GANHO DE SEGURANÇA DE NÍVEL CORPORATIVO

Como a CTOS lida com dados financeiros confidenciais, a segurança é essencial para a empresa. Com um 

software estável, de nível corporativo e com o suporte da Red Hat, a agência pode garantir que seu ambiente 

de TI esteja protegido. O Red Hat Satellite permite que a CTOS faça o download de sites seguros em seus 

servidores locais, o que reduz a largura de banda da rede para a aplicação de patches e ajuda a eliminar 

riscos de conteúdo malicioso por meio patches, atualizações e correções.

“A ferramenta de auditoria fornecida pelo Red Hat Satellite melhora a visibilidade do nosso ambiente de TI”, 

disse Benjamin. “Podemos garantir que todos os servidores estejam em conformidade com os princípios de 

proteção Linux recomendados.”

Como resultado, a CTOS pode proteger seus dados, recursos de TI e os dados financeiros confidenciais dos 

clientes de ameaças externas.
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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.

AMÉRICA LATINA 
+54 11 4329 7300 
latammktg@redhat.com

BRASIL 
+55 11 3629 6000 
marketing-br@redhat.com

br.redhat.com 
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REDUÇÃO DE CUSTOS COM USO EFICIENTE E FLEXÍVEL DE RECURSOS

Por meio da virtualização do ambiente de TI, a CTOS reduziu o número de racks de servidores de 10 para 3, o 

que resultou em redução de 75% dos custos com aluguel de racks. Com o gerenciamento mais fácil, a CTOS 

pôde reduzir custos ao diminuir o número de funcionários de TI necessários para gerenciar seus servidores 

e realocá-los para tarefas mais inovadoras. Um trabalho que antes exigia uma equipe de seis pessoas agora 

pode ser feito com apenas três. 

Migrar do CentOS e do Windows para o Red Hat Enterprise Linux diminuiu os custos operacionais em 

aproximadamente 20%, reduzindo o tempo para resolução de problemas e acelerando o time to market das 

aplicações.

Com essa economia, testar ideias de soluções inovadores ficou mais barato para as equipes internas. “Antes, 

nossas soluções de servidores eram consideradas caras”, disse Benjamin. “Agora, conseguimos fazer o 

provisionamento rápido de pequenas máquinas virtuais a fim de testar novas soluções sem custos adicionais.”

SUPORTE À INOVAÇÃO GERA CONFIANÇA EM CRESCIMENTO FUTURO

A CTOS planeja migrar as aplicações restantes para o novo ambiente da Red Hat. A empresa vai usar a 

mesma solução da Red Hat para dar continuidade ao seu plano de dois anos de crescimento e escalar seus 

servidores de acordo com as mudanças nas demandas. A CTOS planeja promover seu novo ambiente de TI e 

recrutar colaboradores de TI para tarefas mais inovadores do que o repetitivo trabalho de gerenciamento de 

servidores.

“A solução Red Hat nos deixou mais confiantes com relação ao trabalho, além de transmitir uma sensação 

de segurança por saber que o suporte da Red Hat está disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana” disse 

Benjamin. “Podemos ter uma boa noite de sono sem nos preocupar com nossa infraestrutura.”

SOBRE A CTOS DATA SYSTEMS SDN. BHD. 

Fundada em 1990, a CTOS é a maior agência de relatórios de crédito (CRA) da Malásia no âmbito do Credit 

Reporting Agencies Act 2010. A CTOS facilita as extensões de crédito por meio da capacitação de pessoas e 

empresas com acesso a informações cruciais de forma muito mais rápida e fácil.

ctoscredit.com.my
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