SGB-Bank eliminuje przestoje w obsłudze
banków partnerskich i klientów

Oprogramowanie i usługi
Red Hat® OpenShift®

Utworzona w 1990 roku Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB) zrzesza niemal 200 banków
spółdzielczych w całej Polsce. W ramach grupy banki te korzystają z usług informatycznych
świadczonych przez SGB-Bank. Po konsultacjach ze specjalistami z działu Red Hat Consulting
kierownictwo SGB-Banku podjęło decyzję o wdrożeniu platformy Red Hat OpenShift w celu wdrożenia
mikrousług i kontenerów niezbędnych do usprawnienia obsługi klientów. Zastosowanie niezawodnych
rozwiązań open source klasy korporacyjnej umożliwiło wyeliminowanie przestojów, zwiększenie
elastyczności działania, przyspieszenie wprowadzania nowych funkcji, obniżenie kosztów oraz
sprawne skalowanie przetwarzania.
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Siedziba główna

„O wyborze rozwiązania Red Hat OpenShift
zadecydowało fachowe wsparcie
w zakresie utrzymania i rozwoju otwartej
platformy chmury hybrydowej udzielane
przez uznanego producenta”.
Piotr Mazur
Dyrektor Departamentu Informatyki, SGB-Bank
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Implementing a reliable foundation using Red Hat technology
Budowanie solidnych podstaw z wykorzystaniem technologii Red Hat
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Przyspieszenie wprowadzania nowych funkcji i poprawek

“We encountered frequent failures,” said Mazur. “Analyzing their location and identifying the root
Wdrożenie platformy Red Hat OpenShift pozwoliło przyspieszyć instalowanie poprawek i modyfikowanie
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ability, agility, and time to market for delivering new functionality to the banks. SGB-Bank decided to
i uruchamianie. Ponadto bank może w każdej chwili wrócić do poprzedniej wersji oprogramowania.
adopt a microservices approach and use containerization to build a coordinated IT ecosystem.
Dostawcy oprogramowania umieszczają swoje obrazy w lokalnym repozytorium GitHub banku, skąd
są one następnie przesyłane do repozytorium Red Hat OpenShift.

Implementing a reliable foundation using Red Hat technology
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“We selected Red Hat OpenShift, an enterprise Kubernetes container platform with comprehensive
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automation capabilities, because of the competent support of a recognized vendor in maintaining
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interfejsów API, które upraszczają integrowanie różnych systemów i ułatwiają podłączanie nowycharchibanków.
tecture would meet our high availability and low cost of ownership requirements,” said Mazur. “They
„Podejście oparte na interfejsach API i mikrousługach umożliwia nam obsługę całej grupy przy jednoczesnym
helped us enormously in acquiring new knowledge about the platform and saved us a significant
zaspokajaniu potrzeb poszczególnych banków” — powiedział Mazur. „Nasz flagowy projekt API o nazwie
amount of time.”
BS API, który powstał na bazie platformy Red Hat OpenShift, upraszcza integrowanie zróżnicowanych
systemów używanych przez poszczególne banki z oferowanymi przez nas usługami oraz systemami,
które obsługujemy centralnie”.
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Uzyskanie skalowalności niezbędnej do obsługi rosnącej ilości danych
W obliczu dynamicznego wzrostu ilości danych SGB-Bank może skalować swoje aplikacje zależnie
od zmieniającego się zapotrzebowania. W przypadku przekroczenia dowolnego parametru — takiego
jak obciążenie procesorów — Red Hat OpenShift automatycznie przydziela dodatkowe zasoby,
a następnie zmniejsza ich ilość, gdy nie są już niezbędne.

Utrzymanie przewagi nad konkurencją
SGB-Bank koncentruje się obecnie na migracji całej dotychczasowej platformy sprzętowej i pośrednich
warstw wirtualizacji na platformę Red Hat OpenShift. Do zarządzania wieloma klastrami z jednej konsoli
ma posłużyć w przyszłości rozwiązanie Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes wchodzące
w skład pakietu Red Hat OpenShift Platform Plus. Ponadto bank skorzysta z rozwiązania Red Hat Advanced
Cluster Security for Kubernetes, które umożliwi współpracę z mechanizmami ciągłej integracji i ciągłego
dostarczania (CI/CD) oraz rejestrami obrazów w celu zapewnienia nieprzerwanego skanowania obrazów.
Mikrousługi i konteneryzacja są dla SGB-Banku i całej grupy ważnym elementem ewolucji w stronę
rozwiązań chmurowych.
„Chmura stworzy nam dodatkowe możliwości, jeśli chodzi o zapewnienie dostępności, obniżanie kosztów
oraz uniezależnienie się od ograniczeń infrastruktury” — powiedział Mazur. „Red Hat OpenShift będzie nadal
odgrywać ważną rolę w zakresie koordynowania całego naszego środowiska i zarządzania nim”.

Informacje o SGB-Banku
SGB-Bank S.A. (dawniej Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.) powstał w 1990 roku z inicjatywy banków
spółdzielczych działających na terenie Wielkopolski i w południowo-zachodniej Polsce. Jego celem
strategicznym jest stworzenie nowoczesnej grupy bankowej korzystającej z najnowocześniejszych
technologii, skutecznie konkurującej z innymi bankami i działającej zgodnie z założeniem,
że podstawowym ogniwem jest bank spółdzielczy.

Informacje o programie Red Hat Innovators in the Open

Innovators
in the Open

Innowacyjność leży u podstaw ruchu open source. Za pomocą technologii open source klienci firmy Red Hat
zmieniają zarówno swoje przedsiębiorstwa, jak i całe branże lub rynki. W ramach programu Red Hat Innovators
in the Open z dumą prezentujemy, w jaki sposób nasi klienci stawiają czoła najtrudniejszym wyzwaniom biznesowym
z wykorzystaniem korporacyjnych rozwiązań open source. Chcesz podzielić się z nami swoją historią?
Dowiedz się więcej.

Informacje o firmie Red Hat

Red Hat jest największym na świecie dostawcą oprogramowania open source dla przedsiębiorstw. W ramach
społecznościowego modelu działania firma oferuje niezawodne, wydajne rozwiązania oparte na systemie Linux,
chmurach hybrydowych, kontenerach i technologii Kubernetes. Red Hat pomaga klientom tworzyć aplikacje
zaprojektowane od podstaw z myślą o chmurze, integrować dotychczasowe i nowe aplikacje informatyczne oraz
automatyzować złożone środowiska i nimi zarządzać. Jako zaufany doradca spółek z listy Fortune 500 Red Hat oferuje
wielokrotnie nagradzane usługi w zakresie pomocy technicznej, szkoleń i doradztwa, które pozwalają wykorzystać
zalety otwartych innowacji w dowolnej branży. Red Hat jest centralnym punktem globalnej sieci, dzięki której
przedsiębiorstwa, partnerzy i społeczności mogą rozwijać się, przekształcać swoją działalność i przygotowywać się
do funkcjonowania w przyszłym świecie technologii cyfrowych.
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