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com Red Hat OpenShift
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O próximo capítulo da reinvenção digital começou
para as empresas e exige uma tecnologia aberta e
flexível para gerenciar ambientes híbridos — aberto
significa mais opções, mais flexibilidade para se
adaptar rapidamente às mudanças nas necessidades
de negócios e interoperabilidade que nunca foi possível.
É aqui que o Red Hat OpenShift entra em cena. O
RedHat OpenShift está provando ser a arquitetura
aberta que os IBM Build Business Partners exigem
para executar aplicações críticas em qualquer ambiente
e desenvolver a capacidade da IBM Cloud.
Liferay, Inc., uma empresa líder de mercado que fabrica
softwares projetados para ajudar as empresas a criarem
experiências digitais na web, dispositivos móveis e
conectados, anunciou recentemente sua intenção de
integrar seu principal produto, a solução Liferay Digital
Experience, com a IBM Cloud para serviços financeiros.
A decisão de Liferay foi baseada em 3 motivos
principais:
1- Construir uma vez, implementar em qualquer lugar
Usar o Red Hat OpenShift significava que o Liferay
poderia construir uma vez e implementar em qualquer
lugar, sem a necessidade de reprojetar sua plataforma
de nuvem conteinerizada existente. O OpenShift
ajuda a Liferay a fornecer uma plataforma para seus
clientes que aproveita os recursos de contêinerização
e orquestração de aplicações, sem se preocupar com
os detalhes que estão envolvidos na administração e
operação do Kubernetes.
2- Específico do setor
O IBM Cloud for Financial Services foi projetado para
ajudar as instituições a migrar com segurança suas
operações confidenciais para um modelo de nuvem
pública. Elas também podem aproveitar as vantagens
de tecnologias nativas em nuvem do fornecedor

independente de software (ISV) da IBM e de parceiros
de software como serviço. O Liferay DXP pretende
fornecer às instituições financeiras uma plataforma
única e poderosa que desenvolva uma série de
experiências omnichannel para seus clientes,
parceiros e funcionários.

migrações de aplicações críticas e modernização de
aplicações com soluções de IA e nuvem híbrida da IBM.
A assistência da equipe IBM Hybrid Cloud Build pode
ser garantida como um benefício do financiamento
do Cloud Engagement. Entre em contato com seu
representante da IBM para obter mais informações.

3- Equipe de suporte do IBM Hybrid Cloud Build

A equipe do IBM Hybrid Cloud Build está pronta para
ajudar os parceiros GSI e ISV a adotarem o Red Hat
OpenShift na nuvem pública IBM.

Por fim, a Liferay se beneficiou do suporte da equipe
IBM Hybrid Cloud Build. A equipe do IBM Hybrid Cloud
Build trabalhou com a Liferay nos componentes da
solução e nas fases de adoção para a mudança para
o OpenShift. Ela então ajudou a integrar o Liferay ao
IBM Cloud, oferecendo assistência técnica nas melhores
práticas de implementação do Kubernetes, segurança
de container OpenShift e padrões de integração com
serviços de banco de dados da IBM Cloud. A equipe de
desenvolvimento forneceu validação em OpenShift,
IBM Cloud Databases PostgreSQL e IBM Cloud Db.
Depois que a validação funcional foi concluída, a
equipe do IBM Hybrid Cloud Build ajudou a Liferay com
planejamento de capacidade em ambientes Kubernetes,
aconselhando sobre técnicas para monitorar recursos
para cargas de trabalho Kubernetes, configurando o
dimensionamento de aplicações críticas e provendo
parâmetros de ajuste de banco de dados ideais para
bancos de dados da IBM Cloud.
A equipe do IBM Hybrid Cloud Build é formada por
defensores do desenvolvedor IBM e profundos
especialistas técnicos dedicados a ajudar ISVs da
IBM e integradores de sistemas globais a conduzir

Quer você seja novo na IBM Cloud ou um provedor
de soluções em nuvem estabelecido, temos recursos
projetados especificamente para você construir
produtos inovadores. Faça parceria com a IBM e use
seus créditos na nuvem para obter acesso a mais
de 190 serviços, nossos defensores do desenvolvedor
e padrões de código de software livre. Além disso,
o IBM PartnerWorld pode apoiar você em todos os
estágios de sua jornada para ajudar a diferenciar
seu negócio dos recursos.
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