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Quando o parceiro comercial IBM Epiphany
concretizou sua inovadora plataforma open
banking, ele precisou de um ambiente de
nuvem importante e robusto para construí-la
e implementá-la. A startup escolheu o IBM®
Cloud Kubernetes Service on IBM Cloud®
e utiliza serviços adicionais da IBM Cloud,
ganhando a agilidade e a disponibilidade
necessárias para aumentar seus negócios
e impressionar clientes de bancos.
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Como a startup usa a
IBM Cloud para ajudar
na transformação digital
de instituições bancárias

Introdução

Desafio

História dos desafios

Para desenvolver sua inovadora plataforma open
banking, a Epiphany S.R.L. precisou de uma solução
em nuvem com boa relação custo-benefício com
arquitetura e recursos que pudessem acelerar o
desenvolvimento e a implementação do aplicação.

A transformação
Benefícios para os negócios
Sobre Epiphany
Dê o próximo passo

Transformação
A startup escolheu o IBM Cloud Kubernetes Service on
IBM Cloud e utiliza outros serviços da IBM Cloud para
desenvolver e implementar com rapidez as soluções
customizadas para clientes de bancos.

Benefícios
Ajuda a reduzir os custos da startup com a
implementação automatizada e o monitoramento
de aplicações conteinerizadas.
Fornece uma estrutura para microsserviços
inovadores para impulsionar a transformação digital.
Suporta o crescimento dos negócios e a satisfação
do cliente através de uma rede global de data centers
desenvolvidos para segurança.
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Os bancos de hoje enfrentam desafios em
quase todas as direções. A nova geração de
clientes espera comodidade em todo lugar
e serviço personalizado. Concorrentes não
tradicionais de outros setores estão agitando
o mercado com ofertas exclusivas. E os governos
continuam emitindo regulamentos novos e cada
vez mais complexos.
Não é segredo para ninguém que o futuro do
setor bancário é digital. Com sua plataforma
digital do setor bancário Epiphany ONE, o
parceiro comercial IBM Epiphany está ajudando
a abrir o caminho para a transformação digital.

Paolo Spadafora, fundador e diretor executivo
da empresa, explica os motivos por trás do
desenvolvimento de sua tecnologia inovadora:
“Os sistemas existentes não oferecem aos bancos
a agilidade necessária para a implementação
de todos os novos serviços. É muito difícil se
manter atualizado com as grandes tecnologias
que permitem criar produtos com rapidez.
Outro desafio é customizar serviços e
personalizá-los para necessidades específicas.
E existem regulamentos complexos, como PSD2
[Payment Services Directive 2], que tem cerca de
800 requisitos”.

continua →
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“Com a IBM Cloud, é fácil
montar uma arquitetura.”
— Paolo Spadafora, fundador e
diretor executivo, parceiro comercial
IBM Epiphany S.R.L

Segundo Spadafora, a Epiphany ONE é a única
plataforma realmente open banking no mercado.
A solução oferece um ambiente para as
empresas testarem e implementarem produtos
digitais customizados do setor financeiro e
expô-los como microsserviços para serem
usados pelos clientes. A plataforma também
oferece a estrutura para um conjunto de
soluções verticais, inclusive a aplicação de
conformidade Epiphany PSD2 da empresa.
Como um pacote de conformidade pronto
para uso, a aplicação foi desenvolvida para
diminuir o fardo da conformidade PSD2 dentro
de 2 semanas.

Spadafora fundou o negócio em 2017 e iniciou as
operações em 2018. Para construir e dar suporte
à plataforma Epiphany ONE, a startup precisou
de uma solução em nuvem com boa relação
custo-benefício com arquitetura e recursos
que ajudassem a acelerar o desenvolvimento
e a implementação da aplicação. O rápido
provisionamento, a flexibilidade e os recursos
de segurança também foram importantes não só
para a Epiphany, mas também para seus clientes.
“Contratei a IBM no início de 2018 para testar
e validar a arquitetura”, lembra Spadafora.
“Mas depois descobri que havia inúmeros outros
benefícios. Então nos candidatamos a parceiro
comercial IBM, fizemos todos os processos de
certificação e deu certo”.
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Hoje, a Epiphany executa suas plataformas no
IBM Cloud Kubernetes Service on IBM Cloud
e conta com um host de ofertas adicionais da
IBM para habilitar sua tecnologia.
Spadafora, que trabalhou com outras
plataformas de nuvem, comenta: “Em
comparação com outras soluções, a nuvem
pública da IBM é muito mais simples de usar,
de se movimentar entre os recursos, além
de ser mais intuitiva. Tem boa relação custobenefício, rápido provisionamento e atendeu
todos os nossos requisitos de segurança”.
A Epiphany utiliza o IBM Cloud Kubernetes
Service como uma aplicação container de
nuvem e aprecia o fato da tecnologia ser
desenvolvida para alta disponibilidade e
automação. “Somos um domínio em nuvem,

portanto, precisamos ter uma arquitetura
como o Kubernetes”, diz Spadafora. “E
nós usamos a API fornecida pela IBM para
gerenciar o Kubernetes e para automação”.
Num futuro próximo, a Epiphany mudará
parte de sua plataforma, a aplicação Account
Aggregation, para as ofertas IBM Cloud Pak®
a fim de facilitar a implementação e aproveitar
os serviços de IA. Para cumprir os requisitos,
a empresa certificou sua plataforma na
tecnologia Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud.
“Nós concluímos nossa certificação e nossa
aplicação cumpre todos os critérios”, diz
Spadafora. “Portanto, vamos começar a
migrar alguns componentes para o Cloud Pak”.

continua →
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“Em comparação com outras
soluções, a IBM Public Cloud
é muito mais simples de
usar, de se movimentar entre
os recursos, além de ser
mais intuitiva.”
— Paolo Spadafora, fundador e
diretor executivo, parceiro comercial
IBM Epiphany S.R.L

A Epiphany também instalou e configurou vários
serviços da IBM Cloud para trabalhar com a
aplicação de conformidade Epiphany PSD2.
Algumas dessas tecnologias, que são totalmente
gerenciadas pela IBM, incluem:
— Serviço IBM Db2® on Cloud como seu banco
de dados SQL;
— Tecnologia IBM Cloud File Storage para
armazenamento de arquivo baseado em NFS;
— Serviço IBM Log Analysis with LogDNA como
seu sistema de gerenciamento;
— Tecnologia IBM Cloud Monitoring with Sysdig
para monitorar dados da solução completa;
— Software IBM Cloud Container Registry como
seu sistema de gerenciamento de imagens
Docker;
— Serviço IBM API Connect® como seu sistema
de gerenciamento de API;
— Tecnologia IBM Cloud Object Storage para
arquivamento de dados e backup.

“A solução completa da IBM é muito boa”,
acrescenta Spadafora. “Tudo está integrado.
Às vezes, há coisas que simplesmente não
podemos fazer com a tecnologia de outros
fornecedores”. Hoje, a Epiphany trabalha
com a IBM sob um Contrato de Solução
Integrada (ESA). O contrato permite à
startup integrar sua tecnologia nas ofertas
IBM e aumentar seu alcance e sua exposição
no mercado.
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Os bancos estão ansiosos em relação
à plataforma Epiphany ONE. Para uma
apresentação recente a um possível cliente,
a Epiphany e um de seus parceiros construíram
uma demo customizada da plataforma de
trabalho em apenas 2 semanas.
“O cliente ficou surpreso com o fato de
entregarmos a POC [prova de conceito] em um
tempo tão curto”, lembra Spadafora.
Spadafora e sua equipe também admiram a IBM
Cloud por sua facilidade de uso e pelo suporte
que recebem da IBM. Além disso, a rede global
de data centers da IBM ajuda a empresa a se
expandir para novos mercados e a atender os
requisitos do cliente.
“Quando temos algum problema, o suporte da
IBM responde com rapidez e com eficiência”.

Spadafora diz que seus clientes também se
beneficiam da IBM Cloud e da tecnologia IBM
de várias outras maneiras, tais como resiliência,
estabilidade, agilidade e rápido lançamento ao
mercado.
“É a própria nuvem”, conclui. “Você tem
absolutamente tudo funcionando muito rápido.
É uma arquitetura comprovada, por isso, cada
vez que ganhamos um novo cliente, é a mesma
arquitetura de referência. Não existe retrocesso,
mesmo que seja feita alguma customização.
A disponibilidade, a resiliência e a segurança
oferecidas também são extremamente
importantes. E tudo é certificado.
“No final das contas, sempre valorizamos
a tecnologia da IBM”.
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Fundada em Milão, na Itália, em 2017, a Epiphany
(link externo) desenvolve soluções de tecnologia
para os setores bancário e financeiro. Seu produto
mais importante, a plataforma aberta Epiphany ONE,
oferece estrutura para um conjunto de microsserviços
e aplicações que modernizam os sistemas tradicionais
do setor bancário para plataformas digitais. As soluções
incluem o pacote de conformidade Epiphany PSD2,
a aplicação Account Aggregation para coleta de dados,
o InstaCredit para ofertas de linha de crédito e o
processamento de pagamentos móvel InstaPay.
A Epiphany emprega aproximadamente 20 pessoas.
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Solução composta por
— 6950-89Q Management Services
for Red Hat OpenShift
— API Connect
— Cloud & Data Platform
— Cloud Object Storage
— Cloud Pak for Data
— Db2
— IBM Cloud Kubernetes Service
— IBM Cloud Log Analysis
— IBM Cloud Monitoring
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Quer saber mais sobre
a parceria IBM?
Se você ainda não é parceiro IBM,
mas está em busca de uma parceria
para inovar e crescer, registre-se no
PartnerWorld.
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Se você já é parceiro IBM,
explore as soluções IBM e crie
mais oportunidades de negócio
com seus clientes.
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