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Oprogramowanie Quest Software w Telekomunikacji Polskiej SA
Telekomunikacja Polska SA – jedna z największych polskich Spółek - wdraża oprogramowanie
narzędziowe firmy Quest Software przeznaczone do zarządzania środowiskiem bazodanowym
Oracle. Umowa obejmuje zakup i instalację pakietów Toad for Oracle oraz SpaceManager with
LiveReorg. Po przeprowadzeniu wdrożenia oprogramowanie będzie wykorzystywane przez zespoły
deweloperskie i projektowe oraz administratorów baz danych Telekomunikacji Polskiej SA.
Zakupiony przez Telekomunikację Polską Toad for Oracle firmy Quest Software to zaawansowane
rozwiązanie ułatwiające prace deweloperskie oraz zarządzanie i optymalizację krytycznych baz
danych za pomocą przejrzystego i wygodnego w obsłudze interfejsu. Pozwala zautomatyzować
zadania związane z projektowaniem i pisaniem kodu aplikacji bazodanowych. Zapewnia także pełną
diagnostykę systemów baz danych oraz szybkie rozwiązywanie problemów wydajnościowych i
związanych z dostępnością systemów. Zakupione przez TP SA licencje obejmują różne edycje Toad’a
oraz dodatkowe moduły funkcjonalne, w tym najbardziej rozbudowane wersje: Professional i Xpert
Edition. Zakup Toad for Oracle wpłynie również na standaryzację rozwiązań wykorzystywanych przez
administratorów DBA oraz zespoły deweloperskie w TP SA mieszczące się w różnych miastach
Polski, m.in. Łodzi, Krakowie i Gdańsku.
Telekomunikacja Polska zakupiła również SpaceManager with LiveReorg - narzędzie do
zarządzania fizyczną przestrzenią bazy danych i planowania jej wykorzystania. Rozwiązanie pozwoli
administratorom DBA efektywnie monitorować i zarządzać pojemnością bazy danych Oracle.
Oprogramowanie za pomocą graficznego interfejsu pozwala na reorganizację bazy danych w trybie
online bez oddziaływania na pracę użytkowników i powodowania przestojów oraz spadków
wydajności. Reorganizacja przestrzeni dyskowej pozwala na zoptymalizowanie wykorzystania jej
pojemności oraz wpływa na zwiększenie wydajności całego środowiska Oracle. Zakończył się już
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Telekomunikacja Polska SA (TP) jest jednym z największych, dynamicznie rozwijających się polskich
przedsiębiorstw. Firma działa na rynku telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, internetu i transmisji danych.
Oferuje także specjalistyczne usługi w zakresie radiokomunikacji, telefonii przywoławczej, radiotelefonii i
łączności dyspozytorskiej. Telekomunikacja Polska SA powstała w grudniu 1991 roku, a od stycznia 1992
rozpoczęła działalność pod obecną nazwą. Jest kontynuatorką ponad 60 lat tradycji przedsiębiorstwa Polska
Poczta, Telegraf i Telefon. W 1998 roku spółka została sprywatyzowana, a jej akcje zostały wprowadzone do
obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w oraz w formie GDR-ów (Globalnych Kwitów Depozytowych) na
giełdzie w Londynie. Od 2000 r. partnerem strategicznym TP jest konsorcjum France Telecom.
Telekomunikacja Polska SA stanowi trzon Grupy Telekomunikacja Polska, będącej największą grupą
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Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o., TP Internet, TP Invest, Ditel SA, TP EmiTel sp. z o.o.,
Wirtualna Polska, Marketplanet (Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.). Grupa działa na rynku telefonii stacjonarnej,
telefonii komórkowej, internetu, transmisji danych, dzierżawy łączy oraz transmisji satelitarnej. Zakres
świadczonych usług jest systematycznie poszerzany o nowe obszary biznesowe.
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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. 3000 pracowników w ponad 50 przedstawicielstwach na całym świecie. W 2007 r. obroty firmy
wyniosły 631 mln USD.
Quest Software posiada w ofercie ponad 160 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.
Produkty Quest Software były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane zarówno przez ekspertów branży IT, jak i
użytkowników. W niezależnych badaniach rynku (m.in. Forrester Research), przeprowadzonych w 2007 roku,
Quest Software został uznany za światowego lidera na rynku rozwiązań przeznaczonych do zarządzania
środowiskiem Microsoft Windows oraz Active Directory. Firma otrzymała dwukrotnie (w 2004 r. i 2007 r.) tytuł
Partnera Roku Microsoft: “Microsoft Global Independent Software Vendor (ISV) Partner of the Year”. Nagroda
ta przyznawana jest raz w roku firmom, które oferują najlepsze, innowacyjne rozwiązania w oparciu o
wykorzystanie technologii tworzonych przez Microsoft.
Przejęte w 2007 r. firmy Magnum Technologies, PassGo Technologies, eXc Software, ScriptLogic oraz Provision
Networks umocniły pozycję Quest Software na rynku rozwiązań do zarządzania środowiskiem IT również w takich
obszarach jak m.in. Virtual Desktop Infrastructure (VDI) oraz Business Services Management (BSM).
Quest Software dostarcza oprogramowanie do ponad 50 000 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.
Rozwiązania Questa pomagają firmom i instytucjom lepiej wykorzystać posiadane technologie, wspierają
migracje do nowych systemów oraz zapewniają bezawaryjne funkcjonowanie kluczowych systemów.
Na polskim rynku klientami Quest Software są wszystkie duże banki (np. NBP, PKO BP SA, FORTIS BANK
POLSKA SA), firmy telekomunikacyjne (np. TP SA, PTK Centertel, Polska Telefonia Cyfrowa, POLKOMTEL SA,
operatorzy telefonii komórkowej), ubezpieczeniowe (np. PZU Życie SA, Commercial Union Polska, ING Nationale
Nederlanden SA), instytucje rządowe (np. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa) firmy
produkcyjne (np. Polpharma, Orlen).
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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