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Hybrid Cloud Build
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Os bancos hoje enfrentam desafios significativos: eles
devem evoluir para seguir as tendências mais recentes
em novas tecnologias e demanda do consumidor, ao
mesmo tempo que aderem a regulamentações do
setor mais rígidas e em constante mudança. Existe
uma oportunidade significativa para fornecedores
de software independentes (ISVs) que podem criar
soluções que ajudem os bancos a gerenciar de forma
mais eficaz a segurança e a conformidade no setor
híbrido ou público.
Em 2020, a IBM anunciou uma plataforma pioneira
no setor chamada IBM Cloud for Financial Services,
projetada para lidar com os desafios regulatórios
enfrentados por instituições financeiras que buscam
usar nuvens públicas. Agora, mais de 50 ISVs se
juntaram ao IBM Partner Ecosystem para oferecer
suporte à plataforma. Esses ISVs trabalham com a IBM
para ajudar os bancos a integrar ofertas de provedores
de terceiros e modernizar os principais aplicações,
ajudando a melhorar a experiência do cliente.
Colaboração natural
A Intellect Design Arena Ltd., líder global e uma das
primeiras empresas de produtos bancários e de seguros
de amplo espectro, é um dos primeiros ISVs a se juntar
ao ecossistema IBM Cloud for Financial Services. Arun
Jain, presidente e diretor administrativo da Intellect
Design Arena Limited, articula bem: “Nossa colaboração
com a IBM foi uma progressão natural para ajudar
as instituições financeiras a lidar com as pressões
econômicas atuais em torno de regulamentação,
segurança e resiliência. A penetração de mercado da
IBM e a variedade de serviços são os complementos
perfeitos para nossa experiência de produto”.

Construir soluções para ambientes nativos em
nuvem, como o IBM Cloud for Financial Services,
requer entender e fazer as escolhas certas de design
para componentes de aplicações e como eles são
implementados em uma plataforma Kubernetes. Para o
Intellect Design Arena, essas decisões se concentraram
em como gerenciar o ciclo de vida, configuração e
dependências da aplicação e a melhor maneira de
implementar o isolamento da aplicação crítica. Tomar
essas decisões certas foi essencial para sua migração
para a IBM Cloud.

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 incomparáveis, 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.

Como membro do IBM Partner Ecosystem, a
Intellect Design Arena conseguiu envolver a equipe
do IBM Hybrid Cloud Build para ajudar a gerenciar
esses obstáculos e permitiu que a Intellect Design
Arena adotasse facilmente uma implementação
Red Hat OpenShift.
A equipe do Hybrid Cloud Build é formada por
defensores do desenvolvedor IBM e especialistas
técnicos dedicados a ajudar ISVs e integradores de
sistemas globais a conduzir 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.
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