Reynolds Catering
Supplies
Introdução
1. Na hora certa

Mantendo o setor alimentício do Reino Unido
bem abastecido e com os produtos mais
frescos 24 horas por dia, 7 dias da semana

2. Terceirizando a
infraestrutura ideal
3. Entregando sem falha
4. Sobre a Reynolds
Catering Supplies

Cada operador no setor de serviços alimentícios depende de uma fonte confiável
de produtos de alta qualidade. A Reynolds Catering Supplies (Reynolds)
garantiu sua entrega contínua protegendo a continuidade dos negócios com o
armazenamento IBM® FlashSystem® e os servidores IBM Power® Systems de alta
disponibilidade implementados com a ajuda da Chilli IT, uma parceira comercial
IBM.

Desafio de negócios
Para fazer um prato saboroso, você precisa
dos melhores ingredientes. A Reynolds busca
ser a fornecedora mais confiável de produtos
alimentícios de alta qualidade no Reino Unido
e procurou a infraestrutura de TI ideal para
atingir esse objetivo.
Transformação
A Reynolds se juntou à Chilli IT para
implementar o armazenamento IBM
FlashSystem e atualizar seus servidores
IBM Power Systems, melhorando a
disponibilidade e o desempenho.
Benefícios para os negócios
Serviços ininterruptos
ajudam a Reynolds a superar as expectativas
dos clientes e expandir seus negócios
98% de redução
nos tempos de backup minimizam o risco de
interrupção das operações
Aceleração
no atendimento dos pedidos por meio de uma
elevação significativa do desempenho de TI
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Na hora certa
Quando se trata de alimentos, o tempo é tudo. E isso não se aplica
somente ao ato de cozinhar. As frutas, os vegetais, os laticínios, as
carnes e os demais alimentos precisam ser todos obtidos no tempo
certo para maximizar a qualidade.
Como fornecedora para clientes de serviços de alimentação em todo
o Reino Unido, a Reynolds lida com a complexidade da cadeia de
suprimentos de produtos alimentícios para que seus clientes possam
se concentrar em transformar os ingredientes em pratos deliciosos.
Para fazer isso da melhor maneira possível, a empresa realiza
centenas de transações diariamente e opera sem parar para levar os
produtos da mais alta qualidade para onde eles precisam ser levados,
sem falhas.
Richard Calder, diretor de TI da Reynolds, explica: “O suporte ao setor
alimentício é um cenário que não aceita suposições, nem desculpas.
Crescemos até nos tornarmos um negócio nacional no qual nossos
clientes confiam que forneceremos os produtos na hora certa e o
tempo todo. Desde o fornecimento de morangos para o torneio de
Wimbledon todo verão, até o suporte para manter os apostadores no
Royal Ascot, aos visitantes da Exposição de Flores de Chelsea bem
abastecidos”.

“Como um negócio 24x7, nossos sistemas não podiam ficar parados
fazendo um backup de 11 horas todas as noites”, comentou Calder.
“Ao mesmo tempo, estávamos considerando fazer uma atualização
da nossa plataforma de ERP (Planejamento de Recursos
Empresariais). Chegou um momento em que precisávamos atualizar
nossa infraestrutura de TI, e buscamos uma nova tecnologia que
entregasse uma disponibilidade e um desempenho superiores para
colocar nossos negócios no trilho certo para avançar”.

“ A combinação dos servidores IBM Power
Systems e do armazenamento IBM FlashSystem
reduz nosso tempo de resposta de maneira geral.
Isso significa que podemos avançar com mais
rapidez enquanto negócio.”
– Richard Calder, Diretor de TI, Reynolds Catering Supplies

Um elemento essencial das operações da Reynolds é a infraestrutura
de TI da empresa, que assegura que seus funcionários saibam o que
e quando retirar e para onde enviar. Com a expansão da empresa,
seus dados aumentaram para 7 terabytes, ampliando os processos
de backup noturnos, que chegaram a 11 horas.
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Terceirizando a infraestrutura ideal
A Reynolds recorreu à Chilli IT, uma colaboradora de longa data e
parceira comercial IBM, para obter orientações sobre a atualização
da tecnologia. A Chilli IT ajudou a empresa a reconhecer as
vantagens de adotar o IBM Storage all-flash e de atualizar os
servidores IBM Power Systems.
Calder relembra: “Somos parceiros da Chilli IT há anos. Eles
entendem o nosso negócio e estão sempre atualizados em relação
aos novos lançamentos de tecnologia IBM, identificando as soluções
que podem nos trazer crescimento. Com a ajuda deles, percebemos
que com a implementação do IBM Storage e dos servidores Power
Systems em uma configuração de alta disponibilidade poderíamos
aumentar significativamente nossa resiliência enquanto negócio. A
atualização do IBM Power Systems também nos ofereceu um
aumento de 42% no desempenho da CPU”.
Trabalhando com a Chilli IT, a Reynolds implementou um cluster de
sistemas de armazenamento IBM FlashSystem 7200 e servidores
IBM Power Systems S814, executando o sistema operacional IBM i
no data center original da empresa e em um novo site de recuperação
de desastre. Os dados são replicados entre dois sites usando uma
combinação entre o IBM Metro Mirror e uma solução de terceiros.
Usando o IBM HyperSwap®, que faz parte do software IBM Spectrum®
Virtualize integrado ao IBM FlashSystem, a Reynolds adquiriu
recursos de failover automático em caso de falha em um site. Calder
acrescentou: “Com o IBM HyperSwap, estamos sempre tranquilos.
Felizmente, ainda não precisamos usá-lo de verdade, mas já
testamos e sabemos que funciona”.

Para facilitar a migração de dados para o ambiente e fazer a
preparação para uma atualização da plataforma de ERP, a
Reynolds utilizou o IBM FlashCopy®. Também como parte do
IBM Spectrum Virtualize, a funcionalidade FlashCopy permite
que os usuários obtenham capturas instantâneas de dados de
um determinado momento.
“Usamos o IBM FlashCopy para criar um ambiente de banco de
dados de teste como parte da nossa transição para a nova versão
de ERP”, comentou Calder. “Em comparação com a última vez
que atualizamos nosso sistema de ERP, esta foi muito mais simples
e rápida por causa do FlashCopy”.

“ Trabalhando com a Chilli IT para implementar
a tecnologia IBM, incluímos novas camadas
de redundância em nossa infraestrutura de TI,
ajudando a garantir que os requisitos dos clientes
sejam sempre atendidos e superados.”
– Richard Calder, Diretor de TI, Reynolds Catering Supplies
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Entregando sem falha
Com a infraestrutura resiliente da IBM nos bastidores, a Reynolds
pode se concentrar em colher, embalar e entregar os produtos
alimentícios mais frescos para os operadores de serviços alimentares
em todo o Reino Unido. A empresa está mais protegida do que nunca
contra interrupções nos serviços de TI, ajudando a fortalecer sua
reputação como um dos fornecedores mais confiáveis e procurados
no setor.

Calder conclui: “A combinação dos servidores IBM Power Systems
e do armazenamento IBM FlashSystem reduz nossos tempos de
resposta de maneira geral. Isso significa que podemos avançar mais
rapidamente enquanto negócio, levando os produtos da mais alta
qualidade para nossos clientes em menos tempo, enquanto a nossa
empresa continua crescendo”.

“Nossos clientes confiam que entregaremos exatamente o que
estamos propondo, na hora certa e a todo momento”, comenta Calder.
“Trabalhando com a Chilli IT para implementar a tecnologia IBM,
incluímos novas camadas de redundância em nossa infraestrutura de
TI, ajudando a garantir que os requisitos dos clientes sejam sempre
atendidos e superados”.
A Reynolds conseguiu reduzir significativamente os tempos de backup,
diminuindo o risco de uma execução excessiva que pudesse afetar
as operações. Calder adiciona: “A migração para o armazenamento
IBM FlashSystem reduziu nossos tempos de backup de 11 horas para
apenas d10 minutos, uma redução de mais de 98%. Não precisamos
mais nos preocupar com uma possível interrupção dos negócios
causada pelo processo de backup”.
Com o aumento do desempenho em todo o ambiente de TI, a
Reynolds possibilita que as equipes acessem os dados com mais
rapidez, permitindo que elas trabalhem de modo mais produtivo. A
empresa está repassando esse benefício aos clientes em forma de
níveis mais altos de serviço.
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Sobre a Reynolds Catering Supplies
A Reynolds Catering Supplies (Reynolds) é uma fornecedora familiar de hortifruti
do Reino Unido. A empresa é líder no fornecimento de frutas e vegetais para
o setor de produtos alimentares. O nome da Reynolds tornou-se sinônimo de
qualidade, confiabilidade, flexibilidade e excelência no atendimento ao cliente,
juntamente com o compromisso de fornecer produtos britânicos sazonais,
sempre que possível.

4. Sobre a Reynolds
Catering Supplies
Componentes da solução
– IBM Power Systems S814
– IBM Power Systems running IBM i
– Armazenamento: IBM FlashSystem 7200

Dê o próximo passo
Para saber mais sobre como as soluções
de infraestrutura IBM podem ajudar o seu
negócio, entre em contato com o especialista
IBM Power Systems ou com o especialista
IBM Storage.
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