Estudo de caso

Objetivo
Assegure a disponibilidade contínua
do Registro de local doméstico crítico
e de aplicativos de rede desenvolvidos
internamente para serviços móveis e
dê suporte a uma imagem corporativa
unificada para os clientes após a fusão
Abordagem
Implante um HPE Integrity NonStop
BladeSystem NB54000c-cg aberto,
eficiente e continuamente disponível
equipado com processadores Intel®
Itanium® série 9300

A Hutchison Drei Austria
fornece serviços móveis
sempre ativos com o HPE
NonStop
A operadora móvel austríaca assegura a
continuidade dos serviços com NonStop
BladeSystem

Questões de TI
• Permitiu um banco de dados front-end
em tempo real para encaminhar os
assinantes à infraestrutura de backend apropriada a fim de garantir a
continuidade do serviço após a fusão
• Forneceu plataforma aberta que eliminou
a dependência de fornecedor
• Consolidou a solução Mobile Number
Portability, eliminando dois racks de
servidores ao realizar a implantação em
uma CPU HPE NonStop existente
Questões de negócios
• Permitiu à Drei Austria mesclar as redes
rapidamente e apresentar uma única face
para a base de clientes recém-combinada
• Resultou em disponibilidade de seis
noves para serviços Home Subscriber
Server (I-HSS) sempre ativos a fim de
atender às altas expectativas dos clientes
de disponibilidade e qualidade dos
serviços
• Ofereceu suporte ao desenvolvimento de
aplicativos personalizados para melhorar
os serviços ao assinante e se diferenciar
no mercado

A operadora móvel em rápido crescimento
Hutchison Drei Austria GmbH (Drei
Austria) praticamente dobrou sua base
de assinantes de uma hora para a outra
após uma fusão com seu concorrente mais
próximo. Graças à plataforma HPE Integrity
NonStop em execução no HPE Integrated
Home Subscriber Server (I-HSS), a Drei
Austria manteve a continuidade perfeita
dos serviços para todos os assinantes e,
ao mesmo tempo, obteve uma plataforma
aberta para desenvolvimento de aplicativos
personalizados a fim de aumentar a eficiência.

A Hutchison Drei Austria GmbH é o provedor
de serviços de voz 3G, mensagens e dados
em mais rápido crescimento do país.
Em um mercado cada vez mais competitivo,
a empresa já estava atingindo crescimento
de dois dígitos quando se fundiu com seu
concorrente mais próximo, a Orange Austria,
praticamente dobrando de tamanho para
mais de 3,4 milhões de assinantes.
Como a primeira fusão entre seis operadoras
da Hutchison Drei na Europa e na Ásia, todos
os olhos estavam voltados para a Drei Austria.
O desafio: apresentar uma face única para
a base de clientes recém-fundida e garantir
disponibilidade absoluta dos serviços.
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"Confiabilidade, disponibilidade, facilidade de operações e recursos de
desenvolvimento aberto tornaram o HPE NonStop a escolha certa para a
Drei Austria."
– Oliver Schnabl, Arquiteto Sênior, Hutchison Drei Austria GmbH

Graças a uma infraestrutura criada com
base nas tecnologias HPE NonStop e HPE
Integrated Home Subscriber Server (I-HSS),
a Drei Austria venceu esse desafio e foi além.

Disponibilidade contínua
garantida para o Registro
de local doméstico crítico
Na Áustria, assim como em toda a Europa,
os serviços móveis são a forma dominante
de comunicações. De fato, muitos austríacos
não tinham mais telefones fixos, contando
exclusivamente com seus dispositivos móveis.
Por esse motivo, as expectativas do usuário
de disponibilidade e qualidade dos serviços
são extremamente altas.
Um componente importante de qualquer
rede de telecomunicações é o HLR/HSS,
que fornece um banco de dados central
para todos os dados pertinentes necessários
para conectar chamadas móveis, incluindo
identidade do assinante móvel, local atual de
cada assinante e serviços contratados pelos
assinantes. Em suma, se o HLR/HSS falhar, as
comunicações do assinante serão paralisadas.
E isso poderá ser devastador em termos de
queda nas receitas, comprometimento da
marca e perda de clientes.

Após a exploração das soluções possíveis
entre fornecedores de TI, a Drei Austria
descobriu que o HPE NonStop que executa o
HPE I-HSS atendia da melhor forma às suas
necessidades com recursos avançados, como
sincronização e georredundância.
Após uma avaliação rápida, que testou os
recursos da HPE na rede da Drei Austria,
a operadora de telecom substituiu seu
provedor HLR anterior pelo HPE NonStop e o
HPE I-HSS.
Oliver Schnabl, arquiteto sênior da Hutchison
Drei Austria GmbH, explica: "Escolhemos o
HPE NonStop como a plataforma de nosso
HLR porque precisamos de disponibilidade
total dos sistemas, de capacidade de
expansão e confiabilidade absoluta para o
sistema de arquivos subjacente. O hardware
de servidor estar disponível não é suficiente,
o banco de dados deverá estar disponível
sempre também."
Hoje, a Drei Austria conta com plataformas
em nível de operadora HPE Integrity NonStop
BladeSystem NB54000c-cg redundantes
equipadas com processadores Intel® Itanium®
série 9300 para executar HPE I-HSS e
também com um conjunto completo de
produtos essenciais de HPE Communications
and Media Solutions (CMS), incluindo:
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• HPE Integrated Home Subscriber Server
(I-HSS), o repositório principal para
informações do assinante, incluindo perfis
pessoais, serviços móveis e outros dados
do assinante
• HPE Intelligent Network Server (INS), que
oferece suporte às soluções internas da
Hutchison Drei Austria GmbH, incluindo
controle de chamadas em tempo real,
capacitação de serviço de localização,
boas-vindas a mensagens de texto e
otimização de custos de roaming
• HPE Profile Manager para manter os
dados da sessão do assinante de AAA
(autenticação, autorização e contabilidade)
e também os dados de política e tarifa
baseados em assinante
• HPE Enhanced Internet Usage Manager
(eIUM) para gerenciamento de sessão e
cobrança de dados em tempo real

Garantiu uma fusão tranquila
e a continuidade dos serviços

end master para todas as atividades
dos assinantes. Todas as comunicações
(chamadas de voz, mensagens de texto,
tickets de suporte e complementos para
serviços pré-pagos) entram nesse banco
de dados central, único. Toda comunicação
é encaminhada automaticamente aos
sistemas de TI e aos equipamentos de rede
apropriados, seja ela originada com um cliente
existente da Drei Austria ou um cliente da
Orange Austria.
"A HPE NonStop nos permite apresentar
uma única face para o cliente", afirma Oliver
Schnabl. "A plataforma NonStop nos dá a
flexibilidade de implementar todas essas
soluções e processar a atividade de rede por
meio de um banco de dados real. Isso foi
fundamental, para que os clientes pudessem
continuar usando seus dispositivos existentes
e ainda obter alta qualidade de serviço."

Solução eficiente para
Mobile Number Portability

Com seu I-HSS em execução em uma
plataforma HPE NonStop, a Drei Austria
obteve uma plataforma que eliminou a
dependência de fornecedor. Por exemplo,
a empresa conseguiu substituir seu
fornecedor de redes principais e redes de
rádio porque a solução HPE ofereceu suporte
perfeito para o novo fornecedor.

O HPE NonStop também oferece à Drei
Austria uma plataforma de desenvolvimento
poderosa. De fato, a Drei Austria desenvolveu
mais aplicativos personalizados com base no
Intelligent Network Server que é típico para as
empresas de telecomunicações. Um exemplo
é Mobile Number Portability (MNP), que
permite aos assinantes manter seu número de
celular existente ao trocar de operadora.

Além disso, a plataforma NonStop se
mostrou fundamental ao permitir a fusão
da Drei Austria com a Orange Austria
oferecendo a garantia de que a empresa
poderia apresentar uma imagem unificada
aos assinantes. No back-end, a Drei Austria
executa duas infraestruturas separadas
para operações principais, como serviços de
rede, atendimento ao cliente e faturamento.
Contudo, a empresa desenvolveu seu próprio
banco de dados personalizado na plataforma
NonStop, que atua como um switch front-

A Drei Austria desenvolveu sua própria
solução de MNP na plataforma HPE NonStop,
contudo, o fornecedor de rede da empresa
tinha outra solução de MNP para mensagens
de texto Short Message Service (SMS) em
execução em uma infraestrutura separada.
Com uma pequena quantidade de codificação,
a Drei Austria adicionou os recursos de SMS
MNP à sua solução baseada em HPE NonStop
existente, eliminando dois racks de servidores
em seu data center.
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O cliente em linhas
gerais
Hardware
• HPE Integrity NonStop BladeSystem
NB54000c-cg equipado com
processadores Intel® Itanium® série
9300
Software
• HPE Integrated Home Subscriber Server
(I-HSS)
• HPE Profile Manager
• HPE Intelligent Network Server (INS)
• HPE Enhanced Internet Usage Manager
(eIUM)
• Servidor HPE-UX AAA
Serviços
• Serviços de instalação e migração de
HPE I-HSS
• Serviços de gerenciamento de soluções
HPE
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"Nosso novo aplicativo de MNP de SMS nos
permitiu realizar implantação em uma CPU
HPE NonStop existente e eliminar dois racks
de servidores", observa Oliver Schnabl. "Nós
não só economizamos espaço, mas também
quantidades significativas de energia e
refrigeração. Além disso, todo o MNP está
agora em uma solução 100% tolerante a
falhas, para que as chamadas de voz e as
mensagens de texto de nossos clientes
cheguem aos seus destinos certos sem falha."
Oliver Schnabl atribui à plataforma HPE
NonStop a possibilidade dessas eficiências
e o fornecimento de uma base sólida para o
crescimento após a fusão de sua empresa.
"Confiabilidade, disponibilidade, facilidade de
operações e recursos de desenvolvimento
aberto tornaram o HPE NonStop a escolha
certa para a Drei Austria", conclui.

Sobre a Hutchison
Drei Austria GmbH
Hutchison Drei Austria GmbH é uma
subsidiária integral do conglomerado
multinacional Hutchison Whampoa Ltd.
Com sede em Viena, a Hutchison Drei Austria
GmbH é o fornecedor de telecomunicações
de crescimento mais rápido na Áustria, e o
terceiro maior, com mais de 3,4 milhões de
clientes e uma participação de mercado de
26%. A empresa representa uma alternativa
atraente para provedores estabelecidos ao
oferecer serviços exclusivos com a mais alta
qualidade e o melhor preço.

Saiba mais em
hpe.com/nonstop
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