ABN AMRO zet
in op kwaliteit
van software
ontwikkeling
met Splunk
Belangrijkste
uitdagingen

Belangrijkste
resultaten

Tijdens de digitale transformatie
had ABN AMRO een holistische
oplossing nodig om de
softwareontwikkelingscyclus te
beheren en analyses op maat te
leveren aan meerdere teams..

Met Splunk heeft ABN AMRO
de toegang tot data uitgebreid,
waardoor iedereen, van ontwikkelaars
tot leidinggevenden, nu beschikt
over bruikbare inzichten die de
beveiliging verbeteren, de downtime
verminderen en de levering van
applicaties versnellen.

Digitale transformaties
brengen een groot aantal
uitdagingen - en kansen met zich mee.

De in Amsterdam gevestigde bank ABN
AMRO bedient klanten in de retail-, private
banking- en corporate banking-sectoren. De
bank onderging een digitale transformatie
en had een totaaloplossing nodig om de
levenscyclus van softwareontwikkeling te
beheren.
KPI’s halen tijdens elke stap van applicatie
ontwikkeling
ABN AMRO maakt van oudsher gebruik van Splunk®
Enterprise om proactief inbreuk op de beveiliging te
monitoren en te voorkomen. Volgens Ingmar Vis, product
owner bij ABN AMRO, was het vanzelfsprekend om het
bestaande Splunk-platform verder uit te breiden om zo de
nodige maatwerk inzichten te genereren met betrekking tot
kwaliteit van de softwareontwikkeling. Vis heeft inmiddels
meer dan 1.000 applicaties voor 100 teams onboard.
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Voordat Splunk software werd
gebruikt, waren alle gegevens over
de performance van IT & CI/CD
generiek en werden deze daarbij ook
nog eens handmatig gegenereerd.
Vis: “We wilden af van de diversiteit
en verschillen in de gemaakte
rapportages. Je zou daardoor
namelijk verschillende versies van
software development gegevens
krijgen en deze zouden ook nog eens
handmatig worden gegenereerd.”
Dankzij Splunk Enterprise kan ABN
AMRO nu gegevens correleren en
aggregeren om uitgebreid inzicht
te krijgen op software-, team- en
organisatieniveau. De teams zijn nu
in staat om dashboards te bouwen en
elke stap in de ontwikkeling van een
applicatie te monitoren, van het begin
tot het succes, en ervoor te zorgen dat
de KPI’s worden gehaald.

Gegevens omzetten in
resultaat

1.

C-level executives beschikken
over bruikbare informatie voor
strategische besluitvorming

2. Kwalitatief hoogwaardige
softwareontwikkeling inclusief
een snellere time-to-market
3. Snellere detectie- en
hersteltijden en minder
beveiligingsincidenten

ABN Amro

Umbrio

3

Inzicht, ook
voor C-level
executives.

Splunk Enterprise staat nu centraal binnen
softwareontwikkeling beheer van de bank
en biedt een holistisch overzicht voor zowel
ontwikkelaars als management. De real-time
gegevens bieden inzicht in de frequentie
waarmee applicaties worden gebouwd, de
kwaliteit en beveiliging van de code en het
succes en falen van releases. Vis: “De teams
hoeven niet over systemen heen te kijken - er
is één scherm aan de muur, dat automatisch
wordt ververst en waar de laatste informatie
te vinden is. Alles is direct en transparant.”
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Een bijkomend voordeel zijn de
strategische gegevens die -dankzij
deze operationele inzichten- voor
C-level executives beschikbaar komen.
“Dit is een enorme winst, want in
het verleden waren de gegevens
verborgen in verkoopdocumenten, in
PowerPointpresentaties. Nu hebben
we het over machine data, die zo
objectief is als het maar kan”, aldus Vis.

Snellere time-to-market
Volgens Vis heeft Splunk-software
de bank geholpen bij het verder optimaliseren van de security en het
verbeteren van de kwaliteit van applicatieontwikkeling, waardoor de timeto-market is versneld. Door het ontwikkeltraject van iedere applicatie, en de
tijd tussen verstoring en succes te volgen, zijn de softwareteams in staat om
de hersteltijd te meten en voorspellen.

teams hoeven
“ De
niet over systemen
heen te kijken er is één scherm
aan de muur,
dat automatisch
wordt ververst en
waar de laatste
informatie te
vinden is. Alles
is real-time en
transparant.”

INGMAR VIS,
PRODUCT OWNER, ABN AMRO

ABN Amro

Umbrio

5

De bank gebruikt de gegevens
nu ook om teams met succesvol
geoptimaliseerde applicaties in het
zonnetje te zetten. Vis zegt: “De
gegevens worden nu gegamificeerd
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in mooie dashboards met Splunk en
zien er echt goed uit. Splunk is nu
iets dat teams willen gebruiken om
bovenaan de ladder te komen.”

Diepere analytische inzichten over gehele IT-landgoed
ABN AMRO implementeert Splunk
IT Service Intelligence (ITSI) als
onderdeel van een project om de
downtime van applicaties tijdens
het proces te minimaliseren. Met
behulp van de visualisatietools

binnen de Glass Table-functie
kunnen development teams snel
en eenvoudig de hoofdoorzaak
van problemen opsporen en
verhelpen, of dat nu op applicatie- of
infrastructuurniveau is.

BRON: Splunk
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