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Południowy Koncern Energetyczny SA zakupił oprogramowanie
Quest Software do zarządzania środowiskiem AD
Południowy Koncern Energetyczny SA zakupił pakiet oprogramowania Availability Suite for Active
Directory firmy Quest Software. Umowa obejmuje zakup licencji do obsługi 2 000 kont użytkowników.
Oprogramowanie zostanie wykorzystane do kompleksowego zarządzania środowiskiem Active
Directory w Koncernie. Wpłynie na szybsze rozwiązywanie problemów wydajnościowych oraz pozwoli
zautomatyzować odzyskiwanie danych i przeprowadzanie backupu środowiska AD.
Zakupiony przez Południowy Koncern Energetyczny SA pakiet Availability Suite for Active
Directory zawiera dwa zintegrowane specjalistyczne narzędzia informatyczne:
- Quest Spotlight on AD - do przeprowadzania w czasie rzeczywistym szczegółowej diagnostyki
środowiska Active Directory. Za pomocą łatwej w obsłudze konsoli graficznej, umożliwia
natychmiastowe wykrywanie i rozwiązywanie problemów w takich obszarach, jak replikacja,
wydajność, synchronizacja oraz dostępność.
- Quest Recovery Manager for AD - oferuje kompleksowe zarządzanie odzyskiwaniem danych
składowanych w środowisku Active Directory: szybką archiwizację, odtwarzanie utraconych obiektów i
atrybutów w trybie online, a także przeprowadzanie pełnego backupu bez powodowania przestojów w
pracy użytkowników.
Na całym świecie już ponad 45 mln kont AD w ponad 7 tys. przedsiębiorstw i instytucji jest
zarządzanych za pomocą narzędzi Quest Software - światowego lidera na rynku rozwiązań
przeznaczonych do zarządzania środowiskiem Active Directory (“December 2007 Forrester Wave:
Active Directory Management Solutions, Q4 2007”, niezależne badanie rynku przeprowadzone przez
Forrester Research).
Południowy Koncern Energetyczny SA (PKE SA) wchodzi w skład Grupy TAURON Polska Energia
SA - jednego z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, wyróżniającego się największą
sprzedażą energii elektrycznej w kraju. Przedmiotem działalności PKE SA jest wytwarzanie,
przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz produkcja i dystrybucja energii cieplnej. Spółka
posiada 14% udziału w krajowym rynku energii elektrycznej oraz 16% w lokalnym rynku ciepła. PKE
SA zatrudnia obecnie ponad 5 500 osób, pracujących w sześciu elektrowniach i dwóch
elektrociepłowniach wchodzących w skład przedsiębiorstwa.
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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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