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A virtualizáció kapcsán 
megfogalmazott célok
•	 Az	üzleti	igények	gyors	kiszolgálása
•	 A	rendelkezésre	állás	növelése
•	 Tesztkörnyezetek	költséghatékony	
biztosítása	

A VMware megoldásával elért 
eredmények
•	 A	szerverkialakítás	átfutási	ideje	4-6	
hétről	1	napra	csökkent

•	 A	hardverhibából	eredő	leállási	idő	
1-2	napról	3-4	órára	csökkent

•	 Földrajzilag	elosztott,	
katasztrófatűrő	infrastruktúra	
költséghatékony	kialakítása

•	 Tesztkörnyezetek	igény	szerinti	
létrehozása	percek	alatt,	külön	
beruházási	költség	nélkül

•	 A	bevezetett	rendszerek	száma	
dinamikusan	nőtt,	ennek	ellenére	
az	üzemeltetési	költség	és	az	
üzemeltetői	létszám	változatlan

KEY HIgHLIgHTS

„A VMware alapú virtualizációval 
elért rugalmasságnak és 
rendelkezésre állásnak 
köszönhetően a Lombard Lízing 
Csoport. agilis, innovatív, mindig 
elérhető pénzügyi szolgáltatóként 
jelenik meg az ügyfelek előtt, és 
gyorsabban tud válaszolni a piac 
változásaira.”
— Klajkó Róbert, a Folyamat és IT Igazgatóság 

hardverüzemeltetési osztályvezetője, 
Lombard Lízing Csoport

Az eszközfi nanszírozás biztos szoftverháttere

Lombard Lízing Csoport
A Lombard Lízing Csoport a magyarországi lízingpiac legnagyobb tapasztalattal 
rendelkező, bank-független, piacvezető, magyar szereplője, amely széles körű 
fi nanszírozási megoldásokat nyújt lakossági és vállalati ügyfeleinek. A gépjármű-, 
termelőeszköz-, ingatlanfi nanszírozás mellett teljes körű fl ottakezelési és 
fl ottafi nanszírozási szolgáltatásokat is kínál, pénzügyi szolgáltatásai országszerte 15 
irodában és két telephelyen érhetők el.

A cégcsoport közvetlen tulajdonosa és legfontosabb nemzetközi szakmai partnere 
a VR LEASING AG, Németország legnagyobb, gyártó-független lízingtársasága, 
a német Volksbank és Raiff eisenbank csoport tagja. Stabil hátterüket a DZ Bank 
biztosítja.

A 2000-es évtől a Lombard Lízing Csoport jelentősen bővítette szolgáltatás-
portfólióját. Az újabb célcsoportokat megszólító termékek bevezetése komoly 
feladatok elé állította a vállalat IT csapatát. 

– A folyamatosan jelentkező üzleti igények kiszolgálására szinte kéthavonta új 
rendszereket, alkalmazásokat vezettünk be – idézte fel Klajkó Róbert, a Lombard 
Lízing Csoport Folyamat és IT Igazgatóság hardverüzemeltetési osztályvezetője. – 
Fizikai szerverekre épülő környezetben azonban egy-egy projekt átfutása hosszúnak 
bizonyult, elsősorban nem az alkalmazás telepítése és konfi gurálása, hanem a 
hardverbeszerzés időigényessége miatt. Hiába gyorsítottuk fel az engedélyezési 
folyamatot, a gyártó csak 2-6 hetes határidővel tudott szállítani, és további bruttó 1 
hétbe beletelt, mire az új rendszert átadhattuk az üzletnek.

Nagyságrenddel gyorsabb rendszerbevezetés

A pénzügyi szolgáltatások piacát mindenkor kiélezett verseny jellemzi, és ez 
kétszeresen igaz volt a 2000-es évek elején, a felfutás időszakában, amikor 
egy új termék bevezetésénél minden nap számított. A Lombard ezért nagyobb 
hatékonyságot és rugalmasságot várt el a rendszerbevezetések terén.

– Megoldást kellett találnunk arra, hogy az üzletnek sokkal gyorsabban adhassunk 
új rendszereket, ezért 2006-ban közelebbről is tanulmányozni kezdtük a VMware 
virtualizációs szoftverét, amely már akkor is kiforrott technológiának számított – 
mondta Klajkó Róbert. – Az ingyenes verzióval végzett tesztjeink ezt messzemenően 
igazolták. Meggyőződtünk róla, hogy a korábbi, több hetes átfutással szemben 
VMware alapú, virtuális környezetben egy napon belül új rendszert tudunk adni 
az üzletnek, az alkalmazástelepítést és konfi gurálást is beleértve. Pontosan ezt a 
gyorsaságot és rugalmasságot kívántuk elérni, ezért cégvezetésünk a beruházás 
mellett döntött. 2007-ben megvásároltuk a VMware ESX licenceket, ezzel további 
fontos funkciókhoz is hozzáfértünk, és egy support partner szakmai közreműködése 
mellett megkezdtük szerverkörnyezetünk virtualizálását.

A Lombard az üzemeltetés biztonságának erősítését szintén kiemelt elvárásként 
fogalmazta meg. Korábban ugyanis azon alkalmazásoknál, amelyek nem redundáns 
infrastruktúrán futottak, a hardverhibák többórás kiesést okozhattak. 

– A hardverközeli meghibásodásokból eredő leállási időt is mindenképp csökkenteni 
kívántuk – tette hozzá Klajkó Róbert. – Hiába lépnénk ugyanis újabb pénzügyi 
termékekkel a piacra, ha azok időnként elérhetetlenné válnának, a rendelkezésre állás 
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A bevezetett VMware megoldás 
jellemzői
•	 VMware	vSphere	4.0
•	 VMware	ESX	4.1
•	 VMware	vCenter	Server	

VMWARE VIRTUAL
INFRASTRUCTURE AT WORK

közvetlenül kihat vállalatunk versenyképességére. Ezért a szerver virtualizáció mellett 
szóló, döntő érvként értékeltük azt is, hogy a VMware technológiájával egyszersmind 
hibatűrővé tehetjük infrastruktúránkat. 

Hiba- és katasztrófatűrés az ügyfelek megtartásához

A Lombard Lízing Csoport már a legelső VMWare telepítésnél használni kezdte 
a magas rendelkezésre állást és dinamikus erőforrás elosztást biztosító HA és 
DRS szolgáltatásokat – ez is tükrözi, hogy a cég számára milyen fontos az üzleti 
alkalmazások folyamatos elérhetősége. 

– A szerver-virtualizációval mindenekelőtt az üzleti igények gyors kiszolgálását és 
a folyamatos működést kívántuk biztosítani, és a VMware mindkét elvárásunknak 
messzemenően eleget tesz – emelte ki Klajkó Róbert. – Legnagyobb értékét abban 
látjuk, hogy a virtualizáció által minden támogatást meg tudunk adni az üzleti 
oldalnak, amit a kiélezett piaci versenyben elvár az IT részéről. Ügyfeleink megtartása 
szempontjából a zavartalan kiszolgálás kulcsfontosságú. Az üzleti folyamatokban 
érintett alkalmazásaink kiesése azonnali bevételkieséshez vezetne, ezért ennek 
kockázatát mindenképp minimalizálni akartuk. Infrastruktúránk virtualizálását 
megelőzően egy-egy hardver-meghibásodás, a megvásárolt hardvergyártói 
támogatás mellett is a szolgáltatások 6-8 órás, de akár 1-2 napos kiesését okozhatta. 
A VMware alapú virtualizációval hibatűrővé tettük szerverkörnyezetünket, amivel ezt 
az időtartamot első lépésben 3-4 órára csökkentettük.

A következő években a Lombard mind több, üzletileg kritikus alkalmazását – 
többek között üzletági front-end rendszereit, CRM, dokumentum menedzsment 
kinnlevőségeket és kockázatokat kezelő rendszerét, partnerportálját – migrálta 
virtualizált infrastruktúrára, így szükségessé vált a hardver hátteret adó host 
környezet katasztrófatűrővé tétele. Ezért a cégvezetés 2010-ben – annak ellenére, 
hogy ez már a pénzügyi válság kibontakozása utáni időszakra esett – olyan 
beruházás mellett döntött, amellyel lehetővé vált egy katasztrófatűrő virtuális 
infrastruktúra kialakítása és ezzel az üzletmenet folytonosságának biztosítása.

– Az éles szerverkörnyezet leállása estén jelenleg mintegy 1,5 nap alatt vissza 
tudunk állítani minden szolgáltatást a tartalék telephelyen működő virtualizált 
infrastruktúrán – mondta Klajkó Róbert. – A virtuális gépeken futó alkalmazásaink 
nagyobb része ugyanis olyan tárolókat használ, amelyeket még nem tükrözünk valós 
időben a backup site-on. Így bár a virtualizált infrastruktúrát sokkal rövidebb idő 
alatt el tudjuk indítani a tartalék telephelyen, a virtuális gépek image-eit szalagról 
kell visszatöltenünk, ami 50-nél több virtuális szerver esetében időbe telik. 2012-ben 
azonban olyan tároló-környezet kiépítését tervezzük, amely valós idejű image-
tükrözést fog biztosítani a teljes virtuális infrastruktúrának, így a visszaállási időt 
várhatóan 1 órára csökkenthetjük.

Mára a Lombard Lízing Csoport üzleti alkalmazásainak és felügyeleti rendszereinek 
több mint 60 százaléka virtuális környezetben fut. A vállalat 2011 őszén tovább bővíti 
a host gépek erőforrásait, így a fizikai-virtuális migráció 2012-ben is folytatódni 
fog, melynek keretében még a kereskedői és az ügyfél front-end rendszerek is 
virtualizálásra kerülnek. 

Tesztelés és üzemeltetés költséghatékonyan

A gyakori alkalmazás bevezetés intenzív tesztelést követelt meg, ami a virtualizációt 
megelőzően olykor megoldhatatlannak tűnő feladat elé állította a Lombard IT 
csapatát. Fizikai szerverekre épülő környezetben egyrészt időigényes volt egy-egy 
tesztkörnyezet kialakítása, másrészt az erőforrások korlátozottsága miatt előfordult, 
hogy nem tudtak annyi tesztkörnyezetet biztosítani, amennyire szükség lett volna. 

„A szerver-virtualizációval 
mindenekelőtt az üzleti igények 
gyors kiszolgálását és a folyamatos 
működést kívántuk biztosítani, és 
a VMware mindkét elvárásunknak 
messzemenően eleget tesz.”
— Klajkó Róbert, hardverüzemeltetési 

osztályvezető, Lombard Lízing Csoport
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– Bevezetett alkalmazásaink között kevés olyan akadt, amelyet munkaállomásokból 
kialakított környezetben is le tudtunk tesztelni, a rendelkezésünkre álló szerver-
erőforrásokat ugyanakkor a költségek miatt nem bővíthettük bizonyos határon túl 
– mutatott rá Klajkó Róbert. – Így csak a legkritikusabb üzleti rendszerekhez tudtunk 
fenntartani tesztkörnyezetet, ami égető problémát jelentett. Ezen úgy próbáltunk 
enyhíteni, hogy az újonnan bevezetésre kerülő rendszereknél a tesztkörnyezet 
erőforrásait is belefoglaltuk a projekt költségkeretébe. A régebbi rendszerek 
esetében azonban ez nem jelentett könnyebbséget, illetve a párhuzamosan futó 
fejlesztések miatt előfordult, hogy egyszerre több tesztkörnyezetre is szükségünk 
lett volna. Az ilyen igényeket fizikai szerverekkel csak időigényes vagy rendkívül 
költséges módon lehet kiszolgálni. A VMware alapú virtualizáció ezen problémákra 
is kiváló megoldást adott. A  Snapshot funkcióval a tesztkörnyezeteket immár igény 
szerint, az éles rendszer lemásolásával percek alatt létre tudjuk hozni, így azok 
mindig friss adatokat tartalmaznak. A tesztelés végeztével a lefoglalt erőforrásokat 
ugyanilyen egyszerű módon fel tudjuk szabadítani. Virtuális infrastruktúránkon 
összehasonlíthatatlanul gyorsabbá, rugalmasabbá, egyúttal költséghatékonyabbá 
vált a tesztelés feltételeinek biztosítása.

A Lombard Lízing Csoportnál zajló virtualizáció további előnye, hogy az évek során 
bevezetett, új rendszerek ellenére az üzemeltetési költségek nem nőttek, és a kétfős 
üzemeltetői csapat létszámát sem kellett bővíteni. 

– Infrastruktúránkat elsősorban nem a költségcsökkentés miatt virtualizáltuk, de az 
e téren elért hatékonyságnövekedést, amely fizikai szerverekre épülő környezetben 
elképzelhetetlen lett volna, mindenképp nagyra értékeljük – mondta Klajkó Róbert. 
– A legnagyobb előny számunkra mégis az, hogy a VMware alapú virtualizációval 
elért rugalmasságnak és rendelkezésre állásnak köszönhetően a Lombard Lízing 
Csoport agilis, innovatív, mindig elérhető pénzügyi szolgáltatóként jelenik meg az 
ügyfelek előtt, és gyorsabban tud válaszolni a piac változásaira, a gyakorlat ezt már 
többszörösen igazolta. 

A LOMbARd LízINg CSOpORTRóL


