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Binero Group bolaget Redbridge AB i framgångsrikt 
samarbete med IBM och en stor europeisk bank
IT-jätten IBM framhäver expertkompetensen hos Redbridge AB (”RedBridge”) som en nyckelfaktor i 
etableringen av nya molnbaserade funktioner hos en europeisk storbank. Etableringen har medfört 
minskade kostnader och ökad agilitet inom organisationen.

Redbridge har framgångsrikt hjälpt en av sina långvariga bankkunder att modernisera sina affärskritiska 
applikationer att bli cloud-native med hjälp av open source och open standard-lösningar som 
tillhandahålls av vår partner IBM.
 
“En påvisad framgångssaga för IBM är en stor europeisk bank som, med hjälp av RedBridge, utvecklade 
sina monolitiska Java EE-applikationer till mikrotjänster på Liberty och OpenShift med hjälp av 

skriver MicroProfile och bevarade sina befintliga applikationsinvesteringar.” Graham Charters, STSM, 
WebSphere & Liberty Technical PM på IBM
 
"Kombinationen av Java EE, MicroProfile och Liberty gjorde det möjligt för banken att undvika en dyrare 
och mer riskabel omskrivning genom att tillåta befintlig Java EE-kod att utökas för att passa med 

skriver OpenShift Kubernetes-plattformen såväl som med nya DevOps-leveransmetoder." Daniel Pfeifer, 
expertkonsult, RedBridge
 
“Vår vision som bolag är att organisationerna vi hjälper ska få maximal nytta och effektivitet utan 
teknologiska inlåsningar och beroenden till leverantörer. Att IBM väljer att lyfta fram Redbridge i ett use-
case där vi kombinerat två centrala partners, Red Hat och IBM, samt tre open source teknologier ser jag 

säger som ett bevis på att det vi gör är rätt”. Stefan Andersson, VD på Binero Group AB.
 
Ta del av hela IBMs utlåtande - https://www.ibm.com/cloud/blog/announcements/ibm-websphere-
liberty-new-cloud-native-capabilities-to-reduce-costs-and-increase-agility

För mer information, vänligen kontakta:
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Om Binero Group

Binero Group utvecklar och levererar moln- och plattformstjänster byggda på öppna standarder och 
öppen källkod. Vår specialistkompetens inom modern applikationsutveckling, automatisering och 
managering av molntjänster hjälper kunder till framgångsrik användning av moln- och 
plattformstjänster.  Med våra tjänster som är skalbara, driftsäkra och i teknikens framkant har vi ett starkt 
erbjudande till såväl offentlig sektor och stora företag som till digitala tillväxtbolag.

Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market.

Kontaktuppgifter Redeye AB, Certified Adviser:
Tel: +46 8 121 57 690, certifiedadviser@redeye.se
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