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Grupa Lotos zakupiła oprogramowanie Quest Software
do zarządzania środowiskiem AD

Grupa Lotos, jeden z największych koncernów naftowych w Polsce, zakupiła oprogramowanie Quest
Software: Quest Recovery Manager for Active Directory oraz Quest Reporter. Umowa zawarta w
marcu br. obejmuje zakup 1 800 licencji każdego z narzędzi. Oprogramowanie Quest Software dla AD
pozwoli zautomatyzować i usprawnić czynności związane z szybkim odzyskiwaniem utraconych
danych oraz umożliwi przeprowadzanie szczegółowego raportowania środowiska Active Directory.

Na całym świecie już ponad 10 milionów kont użytkowników jest zarządzanych za pomocą
specjalistycznych narzędzi dla Active Directory oferowanych przez Quest Software. Zakupiony przez
Grupę Lotos Quest Recovery Manager for Active Directory umożliwi w trybie online szybkie
odzyskiwanie przez użytkowników każdego obiektu AD. Wpłynie także na przyspieszenie i
zautomatyzowanie przeprowadzania backup’u środowiska AD, zapewniając przy tym ciągłą
dostępność bieżących danych do odtworzenia oraz możliwość współpracy z infrastrukturą backup już
istniejącą w firmie. Dodatkowo Quest Reporter pozwoli zbierać szczegółowe informacje o
infrastrukturze Windows i AD oraz generować raporty na temat całego środowiska AD z możliwością
wykonywania na nich akcji (raporty typu „action enabled report”).
Grupa LOTOS S.A. to koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz
dystrybucją produktów naftowych. Spółki Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. dostarczają na rynek
produkty takie jak: benzyna bezołowiowa, oleje napędowe, oleje opałowe, paliwo lotnicze, oleje
silnikowe oraz przemysłowe, asfalty i gazy. W skład Grupy wchodzi obecnie 20 spółek bezpośrednio
zależnych oraz 10 spółek pośrednio zależnych, w tym spółki grup kapitałowych LOTOS Czechowice,
LOTOS Jasło i Petrobaltic. Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. uzyskała w roku 2006 przychody w
kwocie 12,8 miliardów złotych osiągając skonsolidowany zysk netto na poziomie 735 milionów zł.
Średnie zatrudnienie w roku 2006 r. wynosiło 5423 osób.
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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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