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Fortis Bank zakupił oprogramowanie Quest Software
do zarządzania bazami danych

Fortis

Bank

Polska

SA

wdrożył

oprogramowanie

firmy

Quest

Software.

Zakupione

w grudniu 2006 r. pakiety narzędzi informatycznych, m.in.: Quest Central Performance Suite, Toad
oraz Spotlight, zostaną wykorzystane do zautomatyzowania i usprawnienia zarządzania systemami
baz danych SQL Server i Oracle oraz zwiększenia ich wydajności. .
Zintegrowane narzędzia Quest Software zakupione przez Fortis Bank umożliwiają administratorom
śledzenie parametrów systemowych, poleceń SQL, użytkowników, uruchamianych programów oraz
ich wpływu na stabilność i wydajność systemu. Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania
systemu mogą być przeglądane (w trybie bieżącym lub historycznym) za pomocą przejrzystej i łatwej
w obsłudze graficznej konsoli. Pozwala to administratorom na szybkie wykrycie, diagnostykę i
usunięcie wykrytych nieprawidłowości. Dodatkowo Fortis Bank Polska rozszerzył zakupiony pakiet
narzędzi Quest Software o Space Manager oraz Capacity Manager do zarządzania fizyczną
przestrzenią bazy danych i planowania jej wykorzystania.

Fortis Bank Polska jest częścią belgijsko–holenderskiej grupy Fortis – jednej z 20 największych
instytucji finansowych w Europie. W Polsce Fortis Bank obsługuje polskie i międzynarodowe
przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Bank posiada 46 placówek w największych miastach,
zatrudnia ponad 1400 osób.

Dodatkowych informacji udziela:
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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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