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Nowy operator telefonii komórkowej P4
zakupił pakiety TOAD’a firmy Quest Software do baz danych
Spółka P4 - nowy niezależny operator telefonii komórkowej w Polsce - zakupiła i wdrożyła
oprogramowanie TOAD firmy Quest Software. Zaawansowane pakiety narzędziowe TOAD, zakupione
w grudniu 2006 r., zostaną wykorzystane do tworzenia i diagnostyki kodu PL/SQL oraz jego
optymalizacji, a także do zarządzania bazami danych w P4 Sp. z o.o.
Narzędzie TOAD, dostępne w wersjach dla baz danych Oracle, DB2, MySQL oraz SQL Server,
oferuje zaawansowane funkcje programistom PL/SQL, administratorom baz danych oraz analitykom
biznesowym. Pozwala zautomatyzować zadania związane z projektowaniem i pisaniem kodu aplikacji
w prostym i przyjaznym w użyciu graficznym interfejsie. Zapewnia także pełną diagnostykę systemów
baz danych oraz szybkie rozwiązywanie problemów wydajnościowych i związanych z dostępnością
systemów.
Spółka P4, dzięki nowoczesnej i atrakcyjnej ofercie, zamierza zostać znaczącym graczem na polskim
rynku telefonii komórkowej. Usługi oferowane przez P4 będą skierowane zarówno do przedsiębiorstw,
jak i indywidualnych konsumentów.
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Quest Software jest producentem oprogramowania do zarządzania wydajnością aplikacji, bazami danych oraz
infrastrukturą IT. Firma powstała w 1987 r., a od 1998 r. notowana jest na giełdzie NASDAQ. Quest Software
zatrudnia ok. 2700 pracowników w ponad 50 przedstawicielstwach na całym świecie. W 2005 r. obroty firmy
wyniosły 476,4 mln USD.
Raport Gartner Group z roku 2004 uznał Quest Software za jednego z pięciu najważniejszych dostawców
oprogramowania Enterprise Systems Management Software Market. Quest Software posiada w ofercie ponad
100 produktów. Są to kompleksowe rozwiązania przeznaczone do zarządzania bazami danych (Oracle, SQL
Server, MySQL, Sybase i DB2), zarządzania wydajnością aplikacji (PeopleSoft, Oracle E-business, .NET, SAP
i Siebel), wspomagające zarządzanie infrastrukturą Microsoft (Windows, Active Directory, Exchange,
SharePoint i .NET), a także integrację środowisk Windows/Unix/Linux. Firma oferuje również oprogramowanie
przeznaczone do optymalizacji jakości kodu Java uzupełnione o rozwiązania dla aplikacji działających w
środowisku J2EE.
Quest Software dostarcza oprogramowanie do ponad 18 000 klientów na całym świecie, w tym
do 75% firm z listy Fortune 500. Wśród odbiorców rozwiązań Quest Software w Polsce, jak i na świecie, znajdują
się firmy działające w znaczących sektorach gospodarki, instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne i
instytucje rządowe.
W Polsce produkty Quest Software dostępne są od 2001 r. Od 2004 r. wyłącznym przedstawicielem Quest
Software w Polsce jest firma Quest-Dystrybucja Sp. z o.o.
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