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Raiffeisenbank je vďaka novej IT 
infraštruktúre pripravená na premenu trhu 
 
Raiffeisenbank sa rozhodla inovovať svoju IT infraštruktúru, aby vyšla v ústrety budúcim 
požiadavkám svojich klientov a zaistila plynulý chod svojich systémov a služieb. 
Zároveň si banka potrebovala pripraviť pevné základy pre moderný prístup DevOps.
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Klientska spokojnosť na prvom mieste
Raiffeisenbank pôsobí na českom trhu už od roku 1993 a za 25 rokov 
si vybudovala silnú a stabilnú pozíciu. Spektrum jej produktov a služieb 
zahŕňa vedenie osobných i firemných účtov, poskytovanie úverových, 
sporiacich a investičných produktov, špecifických finančných služieb 
a poradenstva pre firemnú klientelu a veľké korporácie. V súčasnosti 
patrí podľa celkových aktív medzi päť najväčších pevne etablovaných 
bánk v ČR. Pravidelne tiež získava prestížne ocenenia, napríklad už 
štyrikrát po sebe zvíťazila v ankete Najprívetivejšia banka roka. Jej 
víziou je predovšetkým zaujať náročných klientov tradičných bánk 
a ponúknuť im zaujímavú alternatívu. Kladie preto dôraz na vysokú 
úroveň svojich služieb. 

S migráciou dát i obnova systémov
Česká pobočka Raiffeisenbank patrí dlhodobo medzi zákazníkov 
spoločnosti Cisco a jej celková IT infraštruktúra patrí medzi najlepšie 
hodnotené i v rámci celej skupiny Raiffeisen Bank International. Migráciu 
dát do nového dátového centra vnímala Raiffeisenbank ako vhodnú 
príležitosť na ďalšiu modernizáciu, aby si nielen udržala vysoké štandardy, 
ale zároveň bola jej IT infraštruktúra pripravená aj na nové požiadavky. 
Medzi ne patrí  napríklad väčšie zameranie sa na DevOps prístup k vývoju 
nových aplikácií či pripravenosť IT na pokračujúcu automatizáciu. Zároveň 
však pre banku hrala kľúčovú rolu kontinuita a stabilita celého jej chodu 
a minimálne riziká počas implementačnej fázy.

„ Ak si k nám klient uloží svoje peniaze, vnímame to ako najvyšší prejav 
dôvery. Aby sme si ju udržali, musia naše služby fungovať perfektne 
a nemôžeme si v IT infraštruktúre dovoliť žiadne experimenty. Zároveň 
ale potrebujeme byť pripravení ponúkať stále nové finančné produkty 
zodpovedajúce budúcim požiadavkám klientov.“

David Boklohanič
Head of IT Infrastructure, Raiffeisenbank a. s.
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Architektúra pripravená na automatizáciu
Cieľom Raiffeisenbank bolo modernizovať stabilný základ pre celé 
svoje IT. Cisco ACI poskytuje granulárnu segmentáciu a kontrolu nad 
mnohými prostrediami. Raiffeisen tak môže jednoducho budovať 
multicloudové siete s konzistentnými politikami. Navyše získava 
priame prepojenie prenosovej technológie a bezpečnosti v jednej 
centrálnej platforme. Aby mohla banka naplno využiť možnosti, ktoré 
Cisco ACI ponúka, nasadila vysoko výkonné prepínače z rodiny Cisco 
Nexus 7000 a Cisco Nexus 9000. Tie sú vysoko programovateľné 
a patria medzi najlepšie riešenia z oblasti softvérovo definovaných 
sietí pre automatizáciu dátových centier. Zároveň nasadila 
Raiffeisenbank i nové prepínače Catalyst 9000, ktoré dnes vytvárajú 
základ pre moderný prístup v sieťovaní, t. j. intent-based networking. 
Tie boli navyše doplnené radom prepínačov Catalyst 3850 a 3650. 
 
„Raiffeisenbank postavila riešenie, ktoré zaistilo hladký prechod do 
nového dátového centra a zároveň položila základný stavebný kameň 
moderného sieťového prostredia. Ľudia dnes očakávajú nielen to, že 
sa banka postará o ich peniaze, ale že im zároveň ponúkne pohodlnú 
aplikáciu na ich správu. Vo finančníctve navyše platí dvojnásobne, 
že treba zaistiť aj bezpečnosť a dodržiavanie vopred stanovených 
politík naprieč celou sieťou. Na to všetko je nová IT infraštruktúra 
pripravená,“ hovorí Marek Galo, Enterprise Account Manager 
spoločnosti Cisco.

SDN, automatizácia i rýchlejšie nasadenie aplikácií
V súčasnosti je Raiffeisenbank plne pripravená na budúce výzvy, 
pretože má k dispozícii IT infraštruktúru, ktorá je otvorená pre 
automatizáciu v sieťach, s ktorou banka už začala. Zároveň je 
celý systém postavený tak, aby lepšie zodpovedal modernému 
prístupu DevOps, ktorý vyžaduje vedenie IT. Sieťový administrátor 
môže jednoduchšie nastaviť politiky naprieč celou sieťou a získava 
omnoho väčší prehľad o tom, čo sa v nej deje. Navyše získava 
efektívnu platformu pre šifrovanie, ktoré prebieha cez dátové 
centrum. Zvolené riešenia vytvárajú pre Raiffeisenbank platformu, 
do ktorej sa automaticky integrujú rôzne prvky IT infraštruktúry. 
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Riešenia 
a technológie:

Cisco Application Centric Infrastructure

Prepínače Cisco Catalyst radu 9000

Prepínače Cisco Catalyst radu 3850

Prepínače Cisco Catalyst radu 3650

Prepínače Cisco Nexus radu 9000

Prepínače Cisco Nexus radu 7000

Cisco Dense Wave Division Multiplexing

Cisco MDS 9700

„Našim cieľom bolo presunúť jedno z našich dátových centier a súčasne 
s tým obnoviť core sieťovú infraštruktúru bez toho, aby došlo k výpadku. 
Celá táto akcia nám netrvala dlhšie ako 20 hodín, čo je pri podobnom 
projekte rozhodne nadštandardné. Dnes sme s našou IT infraštruktúrou 
pripravení ponúknuť v banke nové služby a tým podporiť náš budúci rast.“ 
 
David Boklohanič 
Head of IT Infrastructure, Raiffeisenbank a. s.


