
Setor bancário

Bank of Ayudhya Public Company Ltd. 
(Krungsri)
Utiliza a nuvem para inovar e se tornar  
um líder do setor bancário digital

Bank of Ayudhya Public Company Limited, referido como Krungsri, é o quinto maior grupo 
financeiro na Tailândia em termos de ativos, empréstimo e depósitos, bem como é um  
dos Bancos Nacionais Sistemicamente Importantes (D-SIBs) da Tailância com 73 anos  
de história no país. A Krungsri é um membro estratégico do Mitsubishi UFJ Financial Group 
(MUFG), o maior grupo financeiro do Japão e uma das maiores organizações financeiras  
do mundo. A Krungsri oferece um variedade abrangente de produtos e serviços bancários, 
de crédito ao consumidor, de investimentos, de gerenciamento de ativos, bem como outros 
produtos e serviços para consumidores individuais, PMEs e grandes corporações por meio 
de 700 agências (663 agências bancárias e 37 agências de negócios automáticos) e mais  
de 35.000 pontos de atendimento em todo o país.

Desafio de negócios
A Krungsri quer transformar sua infraestrutura para alcançar a sua meta de se tornar uma  
das instituições financeiras mais inovadoras no país.

Transformação
Para transformar a infraestrutura tecnológica da Krungsri, a Kyndryl™, antiga IBM 
Infrastructure Services, acelerou sua jornada para a nuvem ao ajudar a instituição  
a desenvolver uma infraestrutura segura e flexível, permitindo a migração e o 
gerenciamento para um ambiente de nuvem híbrida.

Resultados
Desenvolvimento acelerado 
de aplicativo

Postura de segurança 
estendida para aplicativos  
em execução na nuvem

Utilização, ativos e custos 
otimizados centralmente

https://www.krungsri.com/en/personal


Um parceiro de TI para promover a transformação 
tecnológica
Como um dos maiores bancos universais da Tailândia em termos de ativos, empréstimos  
e depósitos, a meta da Krungsri é ser uma das instituições financeiras mais inovadoras no país, 
tendo anunciado seu plano estratégico para se tornar um líder do setor bancário digital. 

A Krungsri está trabalhando para criar uma infraestrutura de tecnologia segura e flexível pronta 
para a nuvem, oferecendo suporte a serviços bancários móveis, inteligência artificial e serviços 
bancários digitas, com planos para a digitalização e a automação para simplificar seu atendimento 
ao cliente e operações.

Transformação tecnológica, baseada em nuvem,  
para promover a inovação
Como um parceiro de TI de longo prazo da Krungsri, a Kyndryl tem entregue muitas soluções  
e serviços à instituição para oferecer suporte à jornada do banco para o crescimento e foco no setor 
bancário digital.

A Kyndryl, antiga IBM Infrastructure Services, e a Krungsri começaram a trabalhar juntas pela 
primeira vez em 2012 para se concentrarem em infraestrutura como um serviço. A colaboração 
entre a Kyndryl e a Krungsri abrange serviços gerenciados entre mainframe e armazenamento, 
incluindo Flash, servidores, rede e caixas eletrônicos. A parceria é projetada para fornecer à 
plataforma de tecnologia da Krungsri tanto a estabilidade quanto a capacidade de desenvolver uma 
infraestrutura pronta para a nuvem, oferecendo suporte para a sua visão de transformação digital.

A Krungsri trabalha com a Kyndryl para deixar sua infraestrutura de tecnologia pronta para a nuvem. 
A Krungsri optou por adotar a nuvem pública do AWS e estava a procura de um parceiro para ajudar 
na migração e um sistema de gerenciamento de nuvem híbrida que seja aberto e não conectado 
a apenas uma plataforma nuvem. A Kyndryl irá ajudar a Krungsri a migrar aplicativos para o AWS, 
implementando e oferecendo suporte ao DevOps Tool Chain para acelerar o desenvolvimento 
de aplicativos e fornecer serviços gerenciados para a plataforma, especificamente em torno do 
gerenciamento da nuvem híbrida, incluindo gerenciamento de operações, gerenciamento de  
custos e ativos e uma melhor postura de segurança na nuvem.

Desenvolvendo uma infraestrutura segura pronta  
para a nuvem, focada em melhorar o serviço do  
setor bancário digital
Por meio da parceria de longa data com a Kyndryl, a Krungsri alcançou muitos marcos e amplia 
a parceria para o próximo patamar da computação, a nuvem. Uma vez implementada, espera-se 
que a Krungsri colha os seguintes benefícios:

• Orquestração e provisionamento automatizados com integração corporativa

• Capacidade de gerenciar centralmente custos, ativos e utilização

• Capacidade de ampliar o modelo atual de segurança do aplicativo (segurança perimetral) 
aos aplicativos em execução na nuvem

• Capacidade de acelerar o desenvolvimento de aplicativos usando cadeias de ferramentas 
criadas na nuvem
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Por favor, recicle

Dê o próximo passo
Saiba como a Kyndryl está transformando os 
sistemas que promovem o progresso humano.
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