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"O laboratório da Red Hat é o único que realmente gera mudanças para 
solucionar os problemas empresariais. O sucesso dessa experiência nos 
incentivou a mergulhar de cabeça nas ofertas da Red Hat."

Wayne Marchant 
CIO, Heritage Bank

Setor

Serviços financeiros

Assista ao vídeo

https://red.ht/2kgXWI1

Heritage Bank é a maior cooperativa de crédito da Austrália, com mais de 60 filiais no sul de 
Queensland e uma rede de corretores de hipoteca em cada estado e território australiano.

Desafio

O objetivo estratégico do Heritage Bank é deixar de ser um banco local para se tornar uma 
instituição financeira digital conhecida. Para fazer isso, o banco buscou modernizar seus 
sistemas de TI, desenvolver as habilidades das equipes em novas abordagens e tecnologias e 
entregar serviços aos clientes com mais rapidez.

Caminho para a inovação

Para planejar sua transformação digital, o Heritage Bank participou de um programa de 
residência colaborativa, o Red Hat Open Innovation Labs. Durante o programa, as equipes de 
infraestrutura e desenvolvimento do banco colaboraram com os consultores da Red Hat para 
aprender a aprimorar os processos de negócios por meio da automação do fluxo de trabalho. 
As equipes trabalharam lado a lado com a Red Hat para desenvolver um protótipo de fluxo de 
trabalho, além de ideias para projetos futuros.

Resultados

Após a colaboração com a Red Hat, as equipes do Heritage Bank passaram a oferecer 
demonstrações e fazer entregas semanais de softwares aos product owners, além de 
desenvolver processos de empréstimo modernos e automatizados. Como resultado, as 
equipes entregaram sua nova plataforma de pagamentos em tempo real à New Payments 
Platform (NPP) com 10 meses de antecedência em comparação à média de instituições 
financeiras da Austrália. 

Snapshot - Caso de sucesso

O Heritage Bank desenvolve habilidades 
de automação com o Red Hat Open 
Innovation Labs
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