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A Deloitte ITS libera o poder do hardware IBM para
levar seu programa de ﬁnanciamento global interno
para o próximo nível

Desempenho. Escalabilidade. Poder.
O programa de ﬁnanciamento SWIFT global interno da Deloitte
fornece recursos essenciais de tempo e despesa para cinco das
maiores empresas-membro da Deloitte – EUA, USI (EUA –Índia),
Reino Unido, Canadá e Austrália. Desenvolvida com o SAP S/4HANA®,
a plataforma de ERP da Deloitte é um sistema centralizado de gestão
ﬁnanceira e de engajamento que ajuda a fornecer um registro
ﬁnanceiro holístico global e permite insights de negócios por meio
de uma plataforma de relatório e análise intuitiva e fácil de usar.
A Deloitte lançou o SWIFT originalmente em 2017, utilizando o SAP
S/4HANA em uma plataforma de hardware competitiva. Em 2019:
o SWIFT estava funcionando com total desempenho, maximizando
os recursos da plataforma, e precisava de melhorias signiﬁcativas
nos horários de pico. A plataforma estava funcionando com 100%
de utilização de CPU durante os horários típicos de entrada de
dados de despesas e proﬁssionais (todas as sextas-feiras, das
8h-16h, horário local) e a empresa corria risco de interrupções
graves nessas operações essenciais.
Os picos no uso da CPU levaram a formatos de reunião de
“war room” para otimização dos códigos e de diversos problemas
operacionais e técnicos que eram escalados para a liderança da
Deloitte ITS regularmente. Ao mesmo tempo, os sistemas de hardware
implementados anteriormente estavam chegando ao ﬁnal da concessão,
os problemas de desempenho simultâneos indicavam que era hora
de uma melhoria.
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A equipe interna de ITS e o CIO da Deloitte determinaram que
precisavam substituir o servidor de hardware existente e fazer uma
melhoria da instância de ERP simultaneamente. A equipe de ITS da
Deloitte executou testes de benchmark em diversas plataformas de
hardware para determinar o melhor caminho a seguir. Os requisitos
gerais do teste analisado foram:
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— Melhoria no desempenho de hardware e software para
manipular os volumes esperados de dados e de usuário entre
as empresas-membro.
— Execução bem-sucedida de transações de usuário único para
todos os cenários em 175 principais indicadores de desempenho.
— Execução bem-sucedida de modelos de carregamento
exclusivos para provar a escalabilidade e a durabilidade.
— Medições bem-sucedidas de KPI, inclusive redução de tempos
de resposta do usuário ﬁnal e operações de plataforma dentro
dos limites descritos (por exemplo, utilização de processador e
memória, rendimento de rede, E/S de disco, etc.).
O ITS da Deloitte conduziu o teste de benchmark no IBM Power
System E980 para testar o desempenho para a próxima geração
do SWIFT. O IBM Power System E980 provou ser tecnicamente
superior durante o teste, demonstrando o ótimo desempenho no

pico da utilização. Os resultados de teste da prova de conceito
conﬁrmaram:
— Aumento no desempenho com a carga de trabalho de produção:
altos períodos de uso foram testados exclusivamente usando
ferramentas de automação de desempenho, código da aplicação da
Deloitte, dados mascarados e comportamentos do usuário.
— Estabilidade da plataforma: a oferta de hardware da IBM foi
altamente estável, pôde ser instalada e executada rapidamente e
não exibiu nenhum problema signiﬁcativo durante testes intensos.
— Flexibilidade do hardware: os recursos de PowerVM e “Capacity
On Demand” (conhecido como COD ou capacidade sob demanda),
demonstraram suporte no cenário geral com mudanças de
conﬁguração rápidas e “on the fly”.
— Execução em escala: o conjunto de chips rápidos da IBM
permitiu que o banco de dados em memória do HANA acessasse
mais memória com menos soquetes ou núcleos de CPU, resultando
em rendimento mais rápido em escala.
— Capacidade de armazenamento compartilhado: aplicada
na instância primária da Deloitte e nos relatórios auxiliares,
aprimorando os tempos de replicação, bem como os objetivos
de tempo de recuperação e de ponto de recuperação.
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A Deloitte optou por implementar a plataforma IBM Power System
E980 para suportar a instância atualizada do SAP S/4HANA 2.0 e
para hospedar de forma eﬁciente a aplicação de tempo e despesa
da Deloitte devido aos seus recursos de desempenho e escalabilidade
durante o teste de desempenho de prova de conceito. O novo hardware
e a instância de ERP atualizada forneceram uma experiência de usuário
aprimorada para os proﬁssionais e reduziu o risco e os desaﬁos
técnicos e operacionais para a equipe interna de ITS da Deloitte.
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A Deloitte incluiu mais de 156.000 usuários no sistema no mundo
todo até o momento, com planos de escalar o programa para mais
de 230.000 proﬁssionais no mundo todo ao longo dos próximos dois
anos. Até o momento, o hardware IBM ativou recursos aprimorados,
incluindo:
Melhoria no tempo de resposta e na experiência do cliente com
infraestrutura e maior estabilidade do sistema e sem incidentes
importantes reportados até o momento.
Tempos de resposta do cliente aprimorados:
— Análise da fatura do cliente de 15,4 segundos
para 9,4 segundos (39% de redução).
— Atividade de trabalho em processo (WIP) de 20,8
segundos para 11,2 segundos (46% de redução).
— Gerenciamento de abertura de WIP de 3,5 segundos
para 1,8 segundos (49% de redução).
Melhoria signiﬁcativa no desempenho e procedimentos para
escalar o uso de pico semanal eliminados
— Redução na utilização da CPU: de 100% para menos de 20% de
horas normais; 40%-50% de uso durante os horários de entrada
de pico
— Capacidade aprimorada para aumentos de uso e próximas ondas
de implementações
— O sistema passou por testes de resistência de 24 horas de 100%,
200% e 300%
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Trabalho em equipe colaborativo. A Deloitte conﬁa no Power
Systems da IBM para ativar recursos críticos de ﬁnanciamento
global entre empresas-membro globais. A Deloitte e a IBM
podem fornecer testes de desempenho de hardware e software
e implementação semelhantes para os clientes.
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O ecossistema da Deloitte e da IBM
Com base em um relacionamento que perdura há 20
anos, a Deloitte e a IBM combinam liderança em tecnologia,
experiência prática nos negócios e conhecimento de mercado
para aproveitar os benefícios que se tornar digital apresenta
aos nossos clientes e uns aos outros. Juntas, nós criamos
um mecanismo que conduz à transformação. Isso está nos
ajudando a deﬁnir o padrão de liderança, a estimular a
inovação para remodelar negócios e a preparar o caminho
para o domínio digital.
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Preparado para
ver resultados reais?
Descubra como as soluções de infraestrutura IBM Power Systems
podem ajudar o seu negócio, assim como ajudou a Deloitte.
Converse com o especialista

IBM TECH
— IBM Power System E980
(E980C/E950C)
— IBM Storage Systems 2145-SV1 e
9843-AE3
— IBM HMC 7042-CR9 e 7063-CR1
— IBM AIX 7.1, 7.2
— IBM Spectrum Project (TSM)
— IBM HACMP para failover
— IBM GPFS (Sistemas de arquivo)
— IBM Spectrum Virtualize (VSC)

Fatos
— Avalie
6 meses de benchmarking
para implementação e ativação
— Expanda
1 plataforma de hardware IBM
(IBM Power System) suporta o ambiente
SWIFT global da Deloitte
— Engaje
156.000 usuários no mundo inteiro –
com desempenho aprimorado. A Deloitte
esperava escalar o programa para mais de
230.000 usuários ao longo de dois anos
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