
SAÚDE

500 FUNCIONÁRIOS

BENEFÍCIOS

• Gerenciamento de TI 

otimizado com automação 

de failover e processos, 

o que reduz o tempo de 

inatividade por conta de 

erros manuais

• Maior produtividade com 

automação de tarefas de 

rotina, adoção de código 

reutilizável, microsserviços 

e padronização de 

linguagem para trabalho 

DevOps colaborativo

• Segurança aprimorada de 

dados e sistemas críticos 

com acesso baseado em 

funções, além do suporte da 

Red Hat e da comunidade 

open source

SOFTWARE

Red Hat® Ansible® Tower

SEDE

"No passado, ocorreram interrupções 
causadas por membros da equipe que 
executaram comandos com resultados 
inesperados. Agora, ao rotear tudo por 
meio do Red Hat Ansible Tower, temos 

uma maior garantia de qualidade e 
disponibilidade." 

MICHAEL PERZEL

ENGENHEIRO DEVOPS SÊNIOR, SURESCRIPTS

Surescripts, a rede de informações de saúde líder nos Estados Unidos, precisou melhorar sua 

infraestrutura de desenvolvimento de software e rede de datacenter para ajudar sua equipe 

de DevOps a atender às demandas de negócios. Com o Red Hat Ansible Tower, a Surescripts 

agora pode implantar servidores e dispositivos de rede com rapidez, além de resolver todos 

os problemas com o mínimo de tempo de inatividade, e, assim, acelerar o lançamento de 

novas aplicações para os clientes.  
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SIMPLIFICANDO O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS MÉDICAS

A Surescripts, a rede de informações de saúde líder nos Estados Unidos, conecta virtualmente 

todos os fornecedores de registros eletrônicos de saúde (EHRs), sistemas de gerenciamento de 

benefícios farmacêuticos (PBMs), farmácias, médicos e um número cada vez maior de planos 

de saúde e organizações que prestam assistência médica e oferecem remédios especiais. A 

Surescripts transmite com segurança quase 13 bilhões de transações de dados de saúde 

anualmente, incluindo quase 5 milhões de receitas médicas eletrônicas por dia.

O departamento de operações de TI da empresa precisava implantar e escalar rapidamente a 

infraestrutura de servidor e rede para dar suporte ao crescimento dos negócios, incluindo um 

número cada vez maior de aplicações. A Surescripts vinha implantando mudanças com código 

desenvolvido internamente, o que aumentava a possibilidade de erros.

Para garantir que os clientes consigam se organizar com rapidez e eficiência para entregar os 

serviços necessários para profissionais da área da saúde e seus pacientes, a Surescripts precisa 

também evitar o tempo de inatividade do serviço e do sistema.

A empresa decidiu dividir suas grandes bases de código legado em microsserviços para lançar 

funcionalidades e serviços novos com mais rapidez e frequência.

"À medida que mais desenvolvedores entravam na nossa equipe, ficava mais difícil manter todos 

trabalhando no mesmo repositório. Nós queríamos cronogramas de lançamento diferentes. 

Tivemos que dividir nossas duas bases de código em serviços menores para que pudéssemos 

lançar versões de maneira independente", disse Michael Perzel, engenheiro de DevOps sênior da 

Surescripts.

Para dar suporte a essa mudança e ter o código baseado em microsserviços menores e mais 

modulares com gerenciamento automatizado, a Surescripts buscou uma plataforma de TI pronta 

para DevOps e eficaz.

AUTOMAÇÃO SIMPLIFICADA COM A RED HAT

A Surescripts avaliou diversas soluções em potencial, incluindo o  Bamboo da Atlassian e 

o Octopus Deploy, antes de escolher o Red Hat Ansible Tower para dar suporte a sua nova 

infraestrutura de código baseada em microsserviços.

O Ansible Tower faz parte do Red Hat Ansible Automation, uma plataforma de automação de TI 

simples e sem agentes que agiliza processos, migra aplicações para uma otimização melhor e 

unifica linguagens para práticas de DevOps. A aplicação web do Ansible Tower oferece controle, 

conhecimento e recursos de delegação para automatizar toda a empresa.

"A nossa parte favorita com o Ansible Tower é a facilidade para executar uma tarefa", disse 

Michael. "Instalar agentes e mantê-los atualizados pode esgotar os nossos recursos."

Com a interface do usuário e a interface de programação de aplicações (API) centralizada do 

Ansible Tower, a Surescripts pode executar playbooks do Ansible com rapidez e segurança em 

todo o ambiente de DevOps (incluindo balanceadores de carga BIG-IP da F5, o Red Hat Enterprise 

Linux® e servidores Microsoft Windows) para escalar a automação da TI e gerenciar implantações 

complexas com eficiência. O painel do Ansible Tower exibe todas as atividades do ambiente 

Ansible, incluindo o status de inventário, atividades e execuções recentes da tarefa, com a 

auditoria das mudanças que inclui informações de hora e autor.

"O que mais gostamos no Ansible Tower é a facilidade dele para executar uma tarefa", disse 

Michael. "Basta apenas um clique para vê-lo em ação."
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DESENVOLVIMENTO ACELERADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS 
CRESCENTES DE NEGÓCIOS

GERENCIAMENTO AUTOMATIZADO E SIMPLIFICADO

Antes, a Surescripts gerenciava manualmente seu software BIG-IP da F5 Networks. Agora, sua 

equipe de operações de TI pode usar o Ansible Tower com módulos BIG-IP da F5 para gerenciar 

automaticamente o balanceamento de carga de aplicações como, por exemplo, a automação de 

failovers entre seus datacenters. 

"No passado, era tarefa de um único engenheiro mover o tráfego manualmente entre os 

datacenters. Se acontecesse um incidente, tínhamos que ligar para aquele determinado 

engenheiro, o que aumentava o tempo necessário para solucionar qualquer problema. Em nosso 

setor, precisamos que o tempo de inatividade seja solucionado em minutos, não em horas", disse 

Michael. "Com o Ansible, estimamos uma economia de duas horas por mudança em serviços."

O Red Hat Ansible Automation diminuiu significativamente o nosso tempo de resolução de 

problemas, o que reduziu o tempo de inatividade e, por consequência, aumentou a satisfação do 

cliente. Um painel de controle visual, controle de acesso baseado em função, programação de 

tarefas, notificações integradas e gerenciamento gráfico de inventários incluídos no Ansible, fizeram 

com que a Surescripts conseguisse centralizar, com muita facilidade, sua infraestrutura de TI para 

obter um melhor controle. A equipe de TI da empresa agora pode gerenciar muito mais servidores 

e dispositivos de rede com confiança de que erros não vão acontecer, pois os funcionários podem 

testar as mudanças com os mesmos playbooks do Ansible usados em produção.

"No passado, ocorreram interrupções causadas por membros da equipe que executaram 

comandos com resultados inesperados", disse Michael. "Agora, ao rotear tudo por meio do 

Ansible, temos uma maior garantia de qualidade e disponibilidade." 

EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE MELHORADAS

Ao automatizar e otimizar o gerenciamento com a Red Hat, a Surescripts agora pode se 

concentrar em um trabalho mais inovador e valioso. Funcionários que antes precisavam se 

dedicar a resolver problemas críticos e de alta severidade agora podem se concentrar em 

projetos proativos de criação de rede.

Por exemplo, desenvolvedores de aplicações podem se concentrar quase exclusivamente em 

escrever código usando uma biblioteca de ferramentas e componentes reutilizáveis. Com o 

Ansible, esses desenvolvedores podem criar uma aplicação, definir variáveis e lançá-la com 

rapidez em ambientes downstream. Caso os desenvolvedores queiram desinstalar uma aplicação, 

eles podem fazer isso automaticamente ou de maneira programada.

"A pasta da biblioteca no Ansible facilita muito a extensão da base da oferta open source", disse 

Michael. "Com o Ansible, temos um conjunto de ferramentas que não precisamos recriar para 

cada implantação."

Os playbooks do Ansible também oferecem uma linguagem comum no escopo mais amplo da 

área de Operações de TI da empresa, para dar suporte ao trabalho DevOps entre equipes, como 

rede, servidor e grupos de aplicações.

O Ansible também oferece suporte para servidores Linux e Windows, uma funcionalidade crucial 

para a Surescripts garantir que os recursos de automação e de rede sejam aplicados em todo o 

ambiente de TI e, assim, melhorar ainda mais a eficiência e a produtividade.

Como resultado dessas melhorias, a Surescripts pode concluir centenas de implantações por 

dia e, dessa forma, fornecer novas funcionalidades para os clientes com mais rapidez. "O tempo 

desde a criação de uma nova funcionalidade até a entrega para a nossa base de clientes diminuiu 

muito", disse Michael.
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SEGURANÇA ROBUSTA DE NÍVEL CORPORATIVO

O setor de saúde é o que mais sofre com ataques cibernéticos1. Por isso, a segurança cibernética 

é crucial para a Surescripts. Para garantir que a empresa esteja protegida contra as ameaças e 

vulnerabilidade de segurança mais recentes, ela usa o Red Hat Ansible Automation para fazer 

correções de forma ágil e contínua.

Além disso, o acesso baseado em funções do Ansible significa que os usuários só podem acessar 

playbooks e sistemas permitidos, o que evita mudanças ou acesso não intencional ou malicioso. 

Os administradores podem fornecer, com segurança, acesso não recuperável para as credenciais 

necessárias para gerenciar ambientes e sistemas remotos.

A tecnologia open source corporativa que dá suporte a esses recursos também oferece mais 

segurança e solução rápida de problemas. Sempre que a equipe de TI da Surescripts encontrar 

um problema, eles podem acessar a comunidade open source para obter ajuda ou trabalhar com 

as equipes de suporte de especialistas da Red Hat para solucionar o problema.

"O open source é ótimo porque nós não dependemos de uma única equipe de desenvolvimento 

para proteger nossos dados. Em vez disso, estamos conectados com a comunidade em um 

ambiente colaborativo, sempre podemos ver o código-fonte quando surgem perguntas e os 

problemas são resolvidos em conjunto", disse Michael.

MIGRAÇÃO PARA A NUVEM

Após seu sucesso inicial com o software da Red Hat, a Surescripts está considerando migrar 

algumas de suas cargas de trabalhos e ambientes de desenvolvimento para a nuvem, com 

suporte da integração simples do Red Hat Ansible Automation.

"A segurança e o desempenho oferecidos pela Red Hat são inigualáveis. Trabalhar com eles 

tem sido uma experiência muito positiva", disse Michael. "Eles realmente entendem nossas 

necessidades e tiveram uma participação real no nosso sucesso".

SOBRE A SURESCRIPTS

A Surescripts é uma empresa estadunidense com a rede de informações de saúde mais capaz 

e confiável, criada para aumentar a segurança do paciente, diminuir os custos e garantir 

assistência de qualidade. Desde 2001, a Surescripts Network Alliance vem liderando o movimento 

para transformar os dados em inteligência utilizável com soluções que melhoram a prescrição de 

medicamentos, informam decisões sobre cuidados médicos e aperfeiçoam o setor de saúde. Para 

saber mais, visite surescripts.com ou twitter.com/surescripts.
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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.
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