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2016 r. Arabia
Saudyjska
ogłosiła Saudi

Vision 2030 – rządową
inicjatywę wytyczającą
ambitne cele dotyczące
rozwoju kulturalnego
i gospodarczego tego kraju.

Inicjatywa ta obejmuje działania
zmierzające do utrzymania przez Arabię
Saudyjską pozycji lidera w regionie,
a jednym z celów jest uczynienie z tego
kraju globalnego centrum logistycznego.

Firma Tabadul, będąca głównym
dostawcą usług IT wspierającym
działalność importową i eksportową
w tym kraju, musiała ocenić swoją
gotowość do wspomagania realizacji tej
nowej inicjatywy. Po przeprowadzeniu
kompleksowej oceny informatycznej

firma stwierdziła, że jest to odpowiedni

brakowało jej również skalowalności,

czas na kompleksową transformację

elastyczności oraz kontroli potrzebnej

cyfrową.

firmie Tabadul do dalszego rozwoju.

Fasah, system firmy Tabadul

„Chcieliśmy mieć możliwość

umożliwiający wymianę informacji

przeprowadzenia ekspansji w tempie

między stronami zaangażowanymi

odpowiadającym naszym potrzebom”

w procedury importowe i eksportowe,

– powiedział Jehad Alsuwaid,

był udostępniany i zarządzany przez

menedżer ds. rozwiązań w firmie

innego dostawcę. Monolityczna

Tabadul. „Chcieliśmy również szybciej

architektura IT tego dostawcy

wprowadzać na rynek nasze produkty

ograniczała widoczność środowiska

i usługi oraz zmiany w aplikacjach”.

aplikacji oraz kontrolę nad nim;

Rozwiązanie szybkie, elastyczne i gotowe do rozwoju

„ IBM Cloud to
główny czynnik,
który przesądził
o zmianie
architektury – teraz
możemy skalować
rozwiązania
zgodnie z bieżącymi
potrzebami”.
– Jehad Alsuwaid,
menedżer ds. rozwiązań w firmie
Tabadul
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Większa skalowalność
i wydajność

2030

aby lepiej wspierać realizację inicjatywy
Saudi Vision

Czas opracowywania nowych funkcji
skrócił się o

2/3

co przyspieszyło wprowadzanie
produktów na rynek
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Modernizacja z przejściem
na mikrousługi
Po rozważeniu potencjalnych rozwiązań firma
Tabadul postanowiła zmodernizować swoje
środowisko aplikacji poprzez migrację do
architektury mikrousług opartej na technologii
IBM Cloud Pak® for Integration. „IBM Cloud
to główny czynnik, który przesądził o zmianie
architektury” – powiedział Alsuwaid. „Platforma
ta zapewnia funkcje zarządzania kontenerami,
dzięki czemu możemy skalować rozwiązania
zgodnie z bieżącymi potrzebami”.
Tabadul zlecił firmie IBM Cloud® Integration
Expert Labs opracowanie swojego nowego
środowiska mikrousług, a Partnerowi
Handlowemu IBM – przedsiębiorstwu Saudi
Business Machines (SBM) – powierzył
dostarczenie pełnego pakietu usług w zakresie
doradztwa, wdrożenia, integracji, wsparcia
i transferu wiedzy.
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„ W naszej działalności
mamy do czynienia
z agencjami
rządowymi, firmami
i innymi podmiotami
zewnętrznymi,
więc potrzebujemy
zaawansowanej
warstwy integracji,
która jest w stanie
obsłużyć wielką
liczbę transakcji”.
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„Głównym celem firmy SBM jest

„W naszej działalności mamy do

dostarczanie innowacyjnych rozwiązań,

czynienia z agencjami rządowymi,

które zapewniają naszym klientom

firmami i innymi podmiotami

większe możliwości” – powiedział Amr

zewnętrznymi, więc potrzebujemy

Kalil, dyrektor działu ds. oprogramowania

zaawansowanej warstwy integracji,

IBM w firmie SBM. „Rekomendowaliśmy

która jest w stanie obsłużyć wielką

rozwiązanie Cloud Pak, ponieważ

liczbę transakcji. Używamy App

wiedzieliśmy, że może ono znacznie

Connect, aby tworzyć te integracje

przyspieszyć procesy programistyczne

między podmiotami tak szybko, jak to

w firmie Tabadul i zwiększyć ich zwinność”.

tylko możliwe”.

Na podstawie projektu rozwiązania

Technologia IBM API Connect®

przygotowanego przez zespół IBM firma

zastosowana w ofercie Cloud Pak

SBM wdrożyła klastry IBM Cloud

służy jako elastyczna platforma do

w środowisku programistycznym,

udostępniania interfejsów API oraz

testowym i produkcyjnym oraz

zarządzania nimi w nowym środowisku.

środowisku odtwarzania po awarii firmy

Rozwiązanie zawiera również

Tabadul, włączając technologię IBM® App

technologię IBM DataPower® Gateway

Connect Enterprise w ramach platformy

w ramach platformy Cloud Pak, która

Cloud Pak na potrzeby połączeń

pozwala chronić i optymalizować

z systemami zewnętrznymi.

przetwarzanie obciążeń w wielu

– Jehad Alsuwaid,

kanałach wchodzących w skład

menedżer ds. rozwiązań w firmie

„Integracja stanowi fundament działania

Tabadul

firmy Tabadul” – powiedział Alsuwaid.

architektury firmy Tabadul.
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Szybsze programowanie
i dłuższy czas dostępności
Dla firmy Tabadul modernizacja środowiska
aplikacji była pierwszym krokiem w kierunku
realizacji większej misji, jaką jest uzyskanie przez
Arabię Saudyjską pozycji lidera logistycznego
o jeszcze większym globalnym zasięgu. Mając do
dyspozycji elastyczną architekturę mikrousług,
firma może jeszcze szybciej i wydajniej pracować
nad realizacją dynamicznie zmieniających
się założeń inicjatywy Saudi Vision 2030 oraz
łatwo skalować swoje systemy w zależności od
potrzeb.
„W naszej starszej aplikacji wdrożenie małej

aplikacji oraz zwiększyła wydajność w nowym

Spółka jest obecnie w trakcie migracji

funkcji zajmowało co najmniej cztery tygodnie”

środowisku. „Czerpiemy korzyści z funkcji

poszczególnych modułów swojej aplikacji Fasah

– powiedział Alsuwaid. „Obecnie możemy

Kubernetes dostępnych na platformie IBM

do nowego środowiska i już teraz widzi korzyści

to zrobić w około dziesięć dni, a planujemy

Cloud, które zapewniają nam niezawodne

z tej zmiany. Dzięki zintegrowaniu platformy

skrócić ten czas do jednego tygodnia”.

i skalowalne aplikacje działające bez
przestojów” – powiedział Alsuwaid.

DevOps z tą architekturą spółka utworzyła
potok ciągłej integracji/ciągłego dostarczania

Oprócz około trzykrotnego skrócenia czasu

(CI/CD), który znacznie przyspiesza procesy

wykonywania zadań programistycznych

programowania.

firma Tabadul ograniczyła również przestoje
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Informacje o firmie Tabadul
Tabadul to dostawca usług IT, który stoi na czele cyfrowej transformacji branży logistycznej w Arabii Saudyjskiej.
Firma obsługuje organizacje z sektora publicznego i prywatnego, a jednym z jej rozwiązań do integracji
w branży logistycznej jest Fasah – platforma ułatwiająca wymianę informacji podczas działań importowych
i eksportowych. Tabadul został założony w 2009 r. i ma siedzibę w Rijadzie. Jest przedsiębiorstwem
podporządkowanym funduszu Public Investment Fund (PIF) utworzonego przez rząd Arabii Saudyjskiej.
Informacje o firmie Saudi Business Machines
Firma Saudi Business Machines (SBM) będąca Partnerem Handlowym IBM została założona w 1981 r.
i ma siedzibę w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej. Firma dostarcza rozwiązania informacyjno-komunikacyjne
przedsiębiorstwom z wielu branż. Oprócz kompleksowego zakresu platform sprzętowych i programowych
oferuje również zintegrowane usługi technologiczne, usługi specjalistyczne oraz usługi sieciowe. SBM zatrudnia
ok. 900 certyfikowanych konsultantów i menedżerów projektu.
Komponenty rozwiązania
• IBM API Connect®
• IBM® App Connect Enterprise
• IBM Cloud®
• IBM Cloud Integration Expert Labs
• IBM Cloud Pak® for Integration
• IBM DataPower® Gateway
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