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Provident Pénzügyi zrt
A Provident Pénzügyi Zrt. a személyi kölcsönök piacának meghatározó szereplője. 
A közel 250 ezer aktív ügyféllel rendelkező cég több mint 3600 főt foglalkoztat, 
Budapesten és a megyeszékhelyeken 18, országszerte további 97 irodát működtet. 

A Provident Financialt 1880-ban alapították az Egyesült Királyságban; a cég 1997-ben  
nemzetközi terjeszkedésbe kezdett. 2007-ben a nemzetközi leányvállalatok leváltak 
korábbi anyavállalatukról, és a nemzetközi divízió a londoni tőzsdén (LSE) jegyzett 
International Personal Finance-ként folytatta működését. Az International Personal 
Finance, amely ma már az LSE-n jegyzett 200 legnagyobb cég közé tartozik hat 
országban (Magyarország mellett Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, 
Romániában és Mexikóban) több mint 2 millió ügyfélnek nyújt gyorskölcsön 
szolgáltatást. 

Egyedi fejlesztésű, központi számlavezető rendszere – amely a CRM rendszert 
is tartalmazza - két angliai adatközpontban fut. A külföldi leányvállalatok ehhez 
csatlakoznak, minden más rendszerüket helyben üzemeltetik. 

A Provident budapesti székhelyén kialakított szerverteremben korábban 35-40 darab 
kiszolgáló üzemelt, amelyek a rendelkezésre álló alapterület 90 százalékát foglalták 
el. A szervezeti átalakulást követően a magyar leányvállalat ezen stand-alone 
szerverek üzemeltetésére keresett hosszú távú, hatékony megoldást.

– Válaszút előtt álltunk, vagy kiköltözünk egy szolgáltató által működtetett 
adatközpontba, vagy szerverkonszolidációt végzünk, és ezzel alapterületet 
szabadítunk fel a szerverteremben, valamint a kiszolgálók, a szünetmentesek és a 
hűtés energiafogyasztását is csökkentjük – idézte fel az egykori dilemmát Székely 
Tamás, a Provident Pénzügyi Zrt. informatikai és ellátási igazgatója. – Miután 
mérlegeltük az adatközpont-szolgáltatók által ajánlott feltételeket, a két lehetőség 
közül ez utóbbit választottuk. Megállapítottuk ugyanis, hogy az üzlet igényeit házon 
belüli virtualizációval sokkal költséghatékonyabban fedhetjük le. 

Budapesti központi szervertermünk és a szintén a fővárosban, földrajzilag távol fekvő 
katasztrófaelhárító helyszínünk korábban is biztosította az üzlet által megkövetelt 
szolgáltatási szintet – mondta Székely Tamás –, amelyet a virtualizációval még 
tovább is növelhettünk, de az adatközpont-szolgáltatók díjszabásához képest 
kedvezőbb áron.

Az IT vezető korábbi munkahelyén, 2004-től már alkalmazta a VMware 
virtualizációs technológiáját, amellyel rendkívül kedvező tapasztalatokat szerzett. 
Miután a Providentnél megvalósított, nagyon sikeres pilot projekt is hozta a várt 
eredményeket, a cég 2008-2009 folyamán VMware alapon virtualizálta a budapesti 
központban működő szerverparkot – az összes kiszolgálót beleértve, kivéve az Avaya 
telefonközpontot és a nagy adatbázis-szervereket, amelyek clustereken futnak.

– A megvalósításhoz egy-egy tendert írtunk ki blade szerverek, központi storage 
és virtualizációs megoldás beszerzésére – idézte fel Székely Tamás. - Utóbbi 
pályázatunkon a Microsoft és a Novell technológiájával szemben a VMware 
virtualizációs megoldása nyert, mivel funkcionalitás és referenciák tekintetében 
egyaránt messze felülmúlta két versenytársát. Az ár szintén fontos szempont volt, 
bár a virtualizációs szoftverlicencek díja lényegesen kisebb tételként szerepelt a 
projekt költségvetésében, mint a hardverbeszerzés. Döntő súllyal esett a latba, hogy 

„A VMware már ezerszeresen 
bizonyított az olyan rendszerek 
esetében, amelyeket mi is 
virtualizálni készültünk. Ebben 
garanciát láttunk arra nézve, 
hogy a VMware technológiájával 
a lehető legkisebb kockázat 
mellett valósíthatjuk meg 
projektünket. Két évnél hosszabb 
éles üzem tapasztalatai alapján is 
megerősíthetjük, hogy helyesen 
döntöttünk, amikor a VMware 
virtualizációs megoldását 
választottuk, tökéletesen 
elégedettek vagyunk vele.”
— Székely Tamás, informatikai és ellátási 

igazgató, Provident Pénzügyi Zrt.

A Provident személyi kölcsöneinek mindenkori 
gyors elérhetőségét VMware alapú virtualizációval 
biztosítja

A virtualizáció kapcsán 
megfogalmazott célok
•	 A	szerverek	által	elfoglalt	alapterület	
minimum	40	százalékos	csökkentése

•	 A	szerverterem	
energiafogyasztásából	adódó	
költségek	csökkentése

•	 A	szolgáltatások	magasabb	
rendelkezésre	állásának	biztosítása

•	 Az	egységes	szerverfelügyelet	
kialakítása

KEY HIGHLIGHTS
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a VMware már ezerszeresen bizonyított az olyan rendszerek esetében, amelyeket 
mi is virtualizálni készültünk. Ebben garanciát láttunk arra nézve, hogy a VMware 
technológiájával a lehető legkisebb kockázat mellett valósíthatjuk meg projektünket. 
Két évnél hosszabb éles üzem tapasztalatai alapján is megerősíthetjük, hogy 
helyesen döntöttünk, amikor a VMware virtualizációs megoldását választottuk, 
tökéletesen elégedettek vagyunk vele.

A Provident HP blade szervereket és Dell/EMC tárolórendszert szerzett be 
virtualizációs projektjéhez – utóbbit a Humansoft Kft. szállította, a VMware 
licencekkel együtt. Ezen termékek mindegyike bevizsgált a másikkal, ezért a 
megvalósítás során integrációjuk zökkenőmentes volt.

Két év alatt megtérülő szerverkonszolidáció

A VMware alapú virtualizációval a Provident legalább 40 százalékkal csökkenteni 
kívánta a szerverek által elfoglalt alapterületet. Ez elengedhetetlen volt ahhoz, 
hogy az IT a jövőbeni üzleti igényeket is ki tudja szolgálni, mivel a cég budapesti 
központjának otthont adó épületben nem alakítható ki további szerverterem.

– Közel három évvel a projekt megvalósítása után szervertermünkben ma már 65 
szerver működik 4 darab, többprocesszoros VMware node-on, azaz kiszolgálóink 
száma több mint 50 százalékkal nőtt, miközben továbbra is rendelkezünk szabad 
alapterülettel – hangsúlyozta az IT igazgató.

A Provident olyan, üzletileg kiemelten fontos folyamatait is virtualizálta a VMware 
megoldásával, mint a könyvelést kiszolgáló Dynamics AX vállalatirányítási rendszer, 
a bérszámfejtést végző Nexon HR, valamint a hátralék-kezelő és a kimutatás-
készítő rendszer, amelyben a pénzügyi szolgáltatókat ellenőrző PSZÁF-nak küldött 
jelentések is készülnek. A szervereket virtuális környezetben újratelepítették és a 
szolgáltatásokat ezekre migrálták, mivel a projekt részeként a biztonsági mentés 
folyamatát is átalakították, az egész környezetet újradokumentálták. A munka 
2008 októberétől karácsonyig szakaszokban zajlott. A személyi kölcsönök piacán 
ez csúcsidénynek számít, amelyben az újonnan virtualizált környezet kifogástalanul 
teljesített. A vállalatirányítási rendszer virtualizálására – egy verziófrissítést követően 
– 2009 elején került sor.

– Korábban a szervertermünkben működő, dedikált szerverek 40-60 százalékos 
erőforrás-kihasználással működtek, ami igen jó aránynak számít – mondta Székely 
Tamás. – A három évvel ezelőtt esedékessé vált hardverfrissítést követően azonban 
ez az arány 20-25 százalékra csökkent volna. Ehhez képest VMware alapú host 
gépeink 80-85 százalékos erőforrás-kihasználással működnek, az üzemeltetés 
hatékonyságát ezen a téren is látványos mértékben növelni tudtuk. 

A host gépek konfigurációjának megtervezéséhez a Provident a VMware Capacity 
Planner eszközét használta. Ennek ügynök-programjait a Humansoft telepítette a 
korábbi szerverkörnyezetben. Az így nyert adatok alapján tervezték meg a virtuális 
környezetet futtató gépek kapacitását és a kialakított infrastruktúra tökéletesen 
bevált.

– Csökkenteni kívántuk a szerverterem energiafogyasztásából adódó költségeinket 
is – folytatta az IT igazgató. – Ezzel kapcsolatban nem fogalmaztunk meg 
számszerűsített elvárásokat. A megtérülési terv kidolgozásakor ezt a tételt nem 
vettük alapul, mivel a szerverkonszolidáció és központitároló-megoldásra való áttérés 
olyan mértékű költségcsökkenést ígért a hardverbeszerzések vonatkozásában, 
amely garantálta a gyors megtérülést. Eredetileg úgy számoltuk, hogy a projekt 
költségei 18 hónap alatt térülnek meg. Ehhez figyelembe vettük, hogy a stand-
alone szerverek egy részét mindenképp frissítenünk kellett volna, azaz virtualizáció 
nélkül is hardverberuházást kellet volna megvalósítanunk. A 2008-tól kibontakozó 
pénzügyi és gazdasági válság cégünkre is hatással volt. Így bizonyos IT projekteket 

A VMware megoldásával elért 
eredmények
•	 A	meglévő	szerverterem	több	mint	
2	év	múltán,	a	kiszolgálószám	több	
mint	50	százalékos	növekedése	
ellenére	is	kínál	szabad	alapterületet

•	 A	VMware	alapú	host	gépek	
errőforrás-kihasználása	80-85	
százalékra	emelkedett

•	 A	szerverenkénti	energiafogyasztás	
közel	50	százalékkal	csökkent

•	 Az	UPS-ek	áthidalási	ideje	100	
százalékkal	nőtt

•	 A	hardvermeghibásodások	többé	
nem	okoznak	szolgáltatáskiesést

•	 A	VMware	snapshot	funkciójával	
minden	bevezetés,	frissítés,	bővítés	
vagy	javítás	az	élessel	megegyező	
környezetben	tesztelhető,	így	
minimalizálható	a	változtatásokkal	
járó	kockázat

•	 A	katasztrófa-elhárító	helyszínen	
rövidebb	idő	alatt	több	kritikus	
szerver	indítható	újra

•	 A	VMware	vCenterrel	megvalósított,	
egységes	felügyeletnek	
köszönhetően	az	IT	csapat	létszámát	
a	szerverszám-növekedés	ellenére	
sem	kellet	bővíteni

KEY HIGHLIGHTS
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Features of the implemented VMware 
solution
•	 VMware	vSphere	4.0
•	 VMware	ESXi
•	 VMware	vCenter

VMWARE VIRTUAL
INFRASTRUCTURE AT WORK

nem indítottunk el, ami végül valamivel hosszabb megtérülést eredményezett, de 
a VMware alapú virtualizációval megvalósított szerverkonszolidációs projekt ezzel 
együtt is 25 hónap alatt megtérült, ami nagyon kedvezőnek számít. 

A Provident korábbi szerverkörnyezetében korlátot jelentett az UPS-ek kapacitása 
is, amelyet az épületre vonatkozó műemlékvédelmi előírások miatt nem lehetett pl. 
áramfejlesztők elhelyezésével bővíteni. Ezért fontos eredmény, hogy a VMware alapú 
szervervirtualizációnak köszönhetően a szünetmentes áramforrások áthidalási idejét 
is sikerült 100 százalékkal növelni.

– Négy VMware node-unk fogyasztása, UPS-kapacitás és hűtés, klimatizálás iránti 
igénye összehasonlíthatatlanul alacsonyabb, mint a korábbi szerverparké volt – 
hangsúlyozta Székely Tamás. – Miközben szervereink száma mintegy 40-ről 60 
virtuális kiszolgáló fölé nőtt, a betáp-kapacitást egyáltalán nem kellett bővítenünk, 
így elmondhatjuk: a VMware alapú virtualizációval az egy szerverre vetített 
energiafogyasztást is közel a felére csökkentettük.

Kockázatcsökkentő virtualizáció

A Provident számára az egységes szerverfelügyelet kialakítása is fontos szempont 
volt, mivel az IT osztály a virtualizációt megelőzően különböző felügyeleti 
szoftverekkel menedzselte az egyes kiszolgálókat. A VMware vCenter azonban ezt a 
problémát is megoldotta, segítségével ugyanis a host gépek és a virtuális szerverek 
egyetlen menedzsment konzolról felügyelhetők.

– A szerverkörnyezetünk virtualizálása óta eltelt, közel három évben ötfős IT 
infrastruktúra üzemeltetői csapatunk létszámát sem kellett bővítenünk, ami jól 
érzékelteti, hogy milyen hatékonyságnövekedést értünk el a felügyelet terén – 
mutatott rá az IT igazgató. – Külön kiemelném a VMware snapshot funkcióját, 
melynek segítségével minden tervezett bővítést, fejlesztést, változtatást könnyen 
ki tudunk próbálni az éles környezettel azonos tesztkörnyezetben. Erre korábban 
egyáltalán nem nyílt lehetőségünk, így ez a funkció jelentősen csökkentette az 
új szoftverbevezetésekkel, illetve frissítésekkel és javításokkal járó kockázatot. A 
VMware snapshot valamely rendszer korábbi állapotának visszaállítását is nagyban 
megkönnyíti, értékes támogatást adva az auditálás folyamatához, ami egy pénzügyi 
szervezet életében szintén kiemelten fontos.

A stand-alone szervereken futó szolgáltatások hardver-meghibásodás esetén több 
órára, akár fél napra is kieshettek, ami érzékenyen érinthette az ügyfeleket felkereső 
üzletkötőket. A Provident üzleti modellje miatt munkavégzésükhöz elengedhetetlen, 
hogy mindig elérjék az alkalmazásokat: az esetek 95 százalékában ugyanis az első 
kapcsolatfelvételtől a hitelbírálaton át a folyósításig mindössze egy nap telik el. 

– A VMware alapú virtualizáció egyik óriási előnye, hogy ezt a problémát 
teljes egészében megszünteti, mivel hardverhiba esetén a virtuális szerverek 
automatikusan újraindulnak egy másik hoston – húzta alá Székely Tamás. – 
Tapasztalataink is azt bizonyítják, hogy az üzleti oldal ebből semmit nem észlel, 
üzletkötőink munkavégzése zavartalan. Ugyanezt elmondhatom a telefonos 
kontakt centerünket kiszolgáló, virtualizált alkalmazásokról is. Üzleti modellünk 
része, hogy ügyfeleink telefonon keresztül veszik fel a kapcsolatot cégünkkel. Ha 
ezen alkalmazások akár néhány órára kiesnének, az a hívások, üzleti lehetőségek 
elvesztését okozná. Ezért a hibatűrő, folyamatos rendelkezésre állás, amelyet a 
VMware alapú, virtuális szerverkörnyezet biztosít, óriási érték.

A projekt kapcsán a Provident egyik kiemelten fontos elvárása volt a katasztrófatűrő 
rendelkezésre állás és helyre állítás kialakítása, az üzletment folytonosság biztosítása. 
A cég korábban is rendelkezett egy földrajzilag távol elhelyezkedő telephellyel 
Budapesten, ahol szerverek és laptopok álltak készenlétben, de katasztrófa 
helyzet esetén ezeket – a külső adatmentésre használt Iron Mountain szolgáltatás 

„Külön kiemelném a VMware 
snapshot funkcióját, melynek 
segítségével minden tervezett 
bővítést, fejlesztést, változtatást 
könnyen ki tudunk próbálni 
az éles környezettel azonos 
tesztkörnyezetben. Erre 
korábban egyáltalán nem nyílt 
lehetőségünk, így ez a funkció 
jelentősen csökkentette az új 
szoftverbevezetésekkel, illetve 
frissítésekkel és javításokkal járó 
kockázatot”
— Székely Tamás, informatikai és ellátási 

igazgató, Provident Pénzügyi Zrt.
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segítségével – újra kellett volna telepíteni. Ennek időigényessége tehát hosszabb 
kiesést okozott volna. 

– A VMware megoldásával szinkronizációt valósítottunk meg a két helyszín között, 
így abban az esetben, ha az elsődleges szerverteremben a kiszolgálókat nem lehetne 
helyreállítani, a másodlagos helyszínen a kritikus szervereket szinte azonnal el tudjuk 
indítani virtuális környezetben – fejtette ki az IT igazgató –, majd az Iron Mountain 
szolgáltatótól további adatokat bekérve, rövidebb idő alatt még több szolgáltatást 
tudunk újraindítani. Ez azonban csak az első lépés. Stratégiai célul tűztük ki a 
VMware vCenter Site Recovery Manager bevezetését, amellyel a kritikus szerverek 
két helyszínen párhuzamosan működhetnek, így az egyik kiesésekor is gyakorlatilag 
zavartalan üzletmenet-folytonosságot biztosítanak.

A VMware alapú virtualizációval elért látványos eredmények és a rendkívül kedvező 
tapasztalatok alapján a Provident a továbbiakban is minden új szolgáltatást virtuális 
környezetben vezet be majd. Az anyavállalatnál pedig már elindult az a projekt, 
amely a központi számlavezető rendszer virtualizálását célozza. Mivel a Provident 
leányvállalatok a többi országban is VMware-t használnak, várható, hogy az 
anyavállalat is követi példájukat.

A	Provident	Pénzügyi	Zrt.	a	személyi	
kölcsönök	piacának	meghatározó	
szereplője.	A	közel	250	ezer	aktív	
ügyféllel	rendelkező	cég	több	mint	
3600	főt	foglalkoztat,	Budapesten	és	
a	megyeszékhelyeken	18,	országszerte	
további	97	irodát	működtet.	
A	Provident	Financialt	1880-ban	
alapították	az	Egyesült	Királyságban;	
a	cég	1997-ben		nemzetközi	
terjeszkedésbe	kezdett.	2007-ben	a	
nemzetközi	leányvállalatok	leváltak	
korábbi	anyavállalatukról,	és	a	
nemzetközi	divízió	a	londoni	tőzsdén	
(LSE)	jegyzett	International	Personal	
Finance-ként	folytatta	működését.	
Az	International	Personal	Finance,	
amely	ma	már	az	LSE-n	jegyzett	200	
legnagyobb	cég	közé	tartozik	hat	
országban	(Magyarország	mellett	
Lengyelországban,	Csehországban,	
Szlovákiában,	Romániában	és	
Mexikóban)	több	mint	2	millió	
ügyfélnek	nyújt	gyorskölcsön	
szolgáltatást.	

A PROVIdENT PéNzüGYI zRT. 
-RőL


