
Przegląd
santalucia to założone 92 lata temu 
przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe spe-
cjalizujące się w zabezpieczaniu zasobów 
swoich klientów. Firma wykazuje zyski na 
poziomie 100 mln euro, dokonała inwe-
stycji o łącznej wartości 4 mld euro oraz 
może pochwalić się szerokim wyborem 
produktów. Firma santalucia skupia się na 
zapewnianiu rozwiązań dla rodzin, a jej 
polityka skupiająca się na klientach ozna-
cza konieczność zapewnienia doskonałej 
obsługi. Przedsiębiorstwo jest liderem  
w sektorze ubezpieczeń na wypadek 
śmierci oraz ubezpieczeń Assistance, 
kontrolując 30,89% rynku. Jest również 
ważnym graczem w innych sektorach 
związanych z ubezpieczeniami.

Wyzwanie
Mimo że rozwój przedsiębiorstwa stwa-
rza wyjątkowe okazje do tworzenia no-
wych źródeł przychodu, może on również 
sprawić, że wymagana będzie weryfika-
cja istniejących procesów i działań w celu 
maksymalizacji wydajności i wyelimino-
wania niepotrzebnych kosztów.

Takie właśnie wyzwanie stanęło przed 
firmą santalucia. „Zarządzanie i konser-
wacja coraz bardziej różnorodnego śro-
dowiska IT była niezwykle skomplikowana 
i kosztowna, a korzystanie ze starszych 
systemów stało się nieopłacalne. Nasza 
firma wydawała stanowczo za dużo na 
aktualizacje i usprawnienia systemów”.

„Dlatego też postanowiliśmy poszukać 
bardziej wydajnego i opłacalnego roz-
wiązania zapewniającego firmie techno-
logie wymagane do ułatwienia rozwoju 
przedsiębiorstwa”.

Rozwiązanie
Firma santalucia prześledziła rynek 
dostępnych systemów operacyjnych  
o otwartym kodzie źródłowym i szybko 
odkryła, że w jej przypadku idealnym 
rozwiązaniem będzie system SUSE Linux 
Enterprise Server.

„System operacyjny SUSE był rozwiąza-
niem gwarantującym najlepszy stosunek 
ceny do jakości, zapewniając stabilność  
i możliwość przeprowadzenia bezproble-
mowej migracji”.

Firma zdecydowała się na migrację  
z większości wykorzystywanych sys-
temów operacyjnych na system SUSE 
Linux Enterprise Server z rozsze-
rzeniem Expanded Support, który 
dzięki narzędziu SUSE Manager po-
zwala na zarządzanie cyklem eks-
ploatacji oraz flotą serwerów Linux.  

santalucía
W trakcie szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa 
firma santalucia pozyskała wiele różnych systemów 
i aplikacji informatycznych. Wszystkie wymagają 
kosztownej konserwacji i zarządzania. Firma 
santalucía dokonała migracji swoich systemów 
operacyjnych na serwer SUSE® Linux Enterprise 
Server, zapewniając sobie wydajne i stabilne zaplecze 
technologiczne obsługujące kluczowe procesy 
umożliwiające dalszy wzrost.

Opis osiągnięć
Wirtualizacja

„Rozwiązanie firmy SUSE 
pomogło zespołowi IT 
osiągnąć wyższą wydajność 
oraz zwiększyć wartość dla 
przedsiębiorstwa”.

SANTALUCÍA

Kilka faktów o firmie santalucia:
Utworzona w 1922 r. w Hiszpanii firma 
santalucia to szybko rosnące przedsiębiorstwo 
ubezpieczeniowe. Zatrudniający 140 osób dział 
IT firmy santalucia zapewnia technologiczne 
wsparcie biznesowe.

 Branża i lokalizacja

 Ubezpieczenia, Hiszpania

 Produkty i usługi 

  SUSE Linux Enterprise Server z Expanded  
 Support

 SUSE Manager

 Wyniki

+ Obniżenie kosztów systemów operacyjnych
+ Zwiększenie wydajności działu IT
+ Eliminacja nieefektywnych rozwiązań w celu 

przyspieszenia wzrostu przedsiębiorstwa



www.suse.com

„Proces migracji przeprowadzono powoli  
i stopniowo na przestrzeni dwóch lat”. 
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Funkcja rozszerzonej pomocy technicz-
nej pozwala firmie santalucia na dostęp 
do wsparcia ekspertów SUSE w kwestii 
pozostałych instancji systemu Red Hat 
Enterprise Linux, jak również serwerów 
SUSE.

„Proces migracji przeprowadzono powoli 
i stopniowo na przestrzeni dwóch lat”. 

Firma santalucia wykorzystuje system 
SUSE Linux Enterprise Server jako nie-
zawodną, zaufaną i solidną podstawę dla 
kluczowych aplikacji biznesowych, takich 
jak serwery aplikacji Tomcat oraz Oracle, 
co umożliwia dalsze wdrażanie planów  
i strategii rozwoju.

Do celów zarządzania aktualizacjami  
i poprawkami w szybki i spójny sposób 
firma santalucia wykorzystuje narzędzie 
SUSE Manager, które zapewnia zautoma-
tyzowaną obsługę serwerów wirtualnych 
i zwiększa bezpieczeństwo oraz kontrolę 
nad systemem.

Wyniki
Dzięki rozwiązaniom SUSE kluczowe apli-
kacje biznesowe firmy santalucia zyskały 
wydajność, stabilność i niezawodność ko-
nieczną do wspierania stałego wzrostu 
przedsiębiorstwa.

„Dzięki systemowi SUSE Linux Enterprise 
Server i narzędziu SUSE Manager zwięk-
szyliśmy wydajność i zmniejszyliśmy 
koszty związane z zarządzeniem i kon-
serwacją złożonego, niejednorodnego 
środowiska wykorzystującego różne 
systemy operacyjne. Umożliwia to firmie 
santalucia realizację ambitnych planów 
rozwojowych”.

Dzięki zwiększeniu możliwości i ska-
lowalności w kwestii rozwiązań Linux, 
firma możesz szybciej i skuteczniej re-
agować na nowe potrzeby związane  
z wdrożeniami.
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