Caso de sucesso de cliente
Al Rajhi Bank suporta sua estratégia digital e projetos de mudança
estratégica com BiZZdesign Enterprise Studio

Sobre:
O banco estabeleceu uma equipe de
Arquitetura Corporativa em 2015, para
suportar a realização desta estratégia.

Indústria:
Bancária

O Al Rajhi Bank está sob constante pressão para atender as
expectativas em constante mudança dos clientes. Isto requer
uma nova estratégia digital. O banco estabeleceu uma equipe de
Arquitetura Corporativa em 2015, para suportar a realização desta
estratégia. Esta equipe foca na modelagem das arquiteturas
atual e futura que facilitam os projetos de mudança e fornecem
percepções em relação à relevância dos sistemas legados.

O desafio
Realizar a estratégia digital em uma nova era bancária

Tamanho:
9.600 empregados

Linha do Tempo:
1957 - Fundação do Al Rahji Bank
2015 - Início da prática de EA
2016 - Começou a trabalhar com software da
BiZZdesign












Metas de Negócio:
Realizar a nova estratégia digital
Desenvolver novas formas digitais de
servir aos clientes
Modernizar o sistema central do banco

Solução BiZZdesign:
Uso de padrões: BIAN, TOGAF® e
ArchiMate®
Um parceiro local para suportar a equipe
de Arquitetura Corporativa
Funcionalidade padrão para análise e
reporte de impacto da mudanças

Resultados até agora:
Migração dos modelos de Arquitetura
Corporativa e documentação existentes
Aprendizado sobre o uso do software,
linguagens de modelagem e frameworks

Para realizar a nova estratégia digital, o Al Rajhi Bank iniciou vários
grandes programas de mudança de negócio, tais como a introdução de serviços digitais e a modernização dos sistemas centrais do
banco. Uma visão geral completa de todos os dados, aplicativos e
processos foi necessária para analisar o impacto da mudança.
O banco sabia que ele poderia acelerar o desenvolvimento das
arquiteturas e a realização dos projetos de mudança com a ajuda
de padrões como o ArchiMate® e o TOGAF®, e uma plataforma
de software compatível.

A solução
Uma plataforma integrada de desenho de negócios com
fortes raízes na arquitetura corporativa
O Al Rajhi Bank escolheu o BiZZdesign Enterprise Studio, uma
solução disponível através da JODAYN, uma consultoria de TI
Saudita. “Nós queríamos mais do que apenas uma ferramenta
de software. Nós precisávamos de um parceiro para nos
suportar e aconselhar no estabelecimento de uma prática de
Arquitetura Corporativa de alta performance. A JODAYN e a
BiZZdesign nos ajudaram a verdadeiramente tirar todos os
benefícios da plataforma de software”, diz o Arquiteto Corporativo
Vaseem Nasiruddeen.
Os arquitetos no Al Rajhi Bank usam o Enterprise Studio para
modelar as arquiteturas corporativa, de dados, aplicativos e de
negócio, da organização. Isto será usado como fundação para a
análise do impacto das mudanças e apresentação para as várias
partes interessadas. No futuro, elas também conectarão os
processos de negócio com o portfólio de projetos.

Eu gostaria de agradecer a BiZZdesign e a JODAYN pela implementação de sucesso. O
Enterprise Studio é uma grande solução. Estamos ansiosos para trabalhar juntos no futuro
para atingir nossas metas de negócio.
Hussein Al-Aaraj, Gerente de Arquitetura Corporativa

Primeiros resultados
Migração dos modelos e documentação existente de Arquitetura Corporativa
Os modelos iniciais de arquitetura corporativa foram criados em Visio e Excel. A equipe de Arquitetura Corporativa
foi capaz de importar facilmente estes modelos no Enterprise Studio de acordo com o metamodelo do ArchiMate
e do modelo de referência BIAN. Em três meses, todos os modelos foram migrados.
Aprendizado sobre como usar o software, as linguagens de modelagem e os frameworks
Durante a implementação do software e migração de todos os modelos de arquitetura existentes, a JODAYN e a
BiZZdesign treinaram a equipe de arquitetura no uso do ArchiMate, TOGAF e do Enterprise Studio. Isto motivou e
inspirou a equipe para rapidamente trabalhar com a ferramenta.
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Para rastrear e reportar o progresso
do projeto, a equipe de projeto usou
a ferramenta da BiZZdesign. O fluxo
de migração inclui vários subfluxos e
refletiu o progresso através de círculos
coloridos (agora verdes). Eles tinham ações
iterativas, razão pela qual foi escolhido o
símbolo gráfico de um círculo.

Sobre a BiZZdesign
A BiZZdesign é uma empresa de software que suporta as organizações no desenho da mudança dos negócios.
Somos uma organização global com 1,000+ clientes nos seis continentes, e escritórios em vários países ao redor do
mundo. Os analistas nos reconhecem como um líder de mercado com produtos líderes na categoria.
Fundada em 2000 como uma cisão de um instituto de P&D aplicada, temos fortes raízes na pesquisa e inovação.
Nossos produtos são baseados em nosso profundo conhecimento no domínio do desenho e das mudanças nos
negócios. Nossa força de consultores de campo fornece as informações mais atualizadas sobre as necessidades dos
clientes e as tendências do mercado.

Sobre a Jodayn
A JODAYN é uma empresa especializada um Tecnologia da Informação e baseada em Riyadh, Arábia Saudita.
Eles fornecem serviços especializados para nossos clientes nas categorias Serviços Profissionais, Treinamento e
Soluções Corporativas.
“O sucesso experimentado no projeto do Al Rajhi Bank é fruto de uma parceria poderosa entre a empresa líder
de TI Saudita JODAYN e um líder global em ferramentas de Arquitetura Corporativa, a BiZZdesign. A experiência
combinada no campo da Arquitetura Corporativa proporciona aos clientes Sauditas mais conhecimento, melhor
aconselhamento, e um serviço superior que não pode ser igualado pela concorrência”, diz Khalid Jayoosi.
Representante no Brasil:
Centus Consultoria e Negócios - +55 31 99279-0290 - www.centus.com.br

www.bizzdesign.com

www.jodayn.com

