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ASTER zakupił oprogramowanie Quest Software

Spółka ASTER zakupiła i wdrożyła oprogramowanie Quest Software do zarządzania
środowiskiem Windows oraz bazą danych SQL Server. ASTER Sp. z o.o. jest liderem we
wprowadzaniu

nowoczesnych

rozwiązań

telekomunikacyjnych

na

polski

rynek

(w 2003 r. jako pierwszy operator w Polsce, zaoferował swoim klientom kablową telewizję
cyfrową). Zakupione oprogramowanie wpłynie na usprawnienie diagnostyki i zarządzania
Active Directory oraz serwerem Exchange. Pomoże również uprościć i zautomatyzować
zarządzanie wydajnością, odzyskiwaniem danych i przeprowadzaniem backupu SQL Server.

Oprogramowanie Quest Software wdrożone w ASTER objęło następujące pakiety narzędzi Quest
Software:
-

Quest Availability Suite for Acitive Directory: pakiet narzędzi do szczegółowej diagnostyki

środowiska

Active

Directory

w

czasie

rzeczywistym

oraz

do

przeprowadzania

backupu

i kompleksowego zarządzania odzyskiwaniem danych składowanych w środowisku Active Directory.
Dodatkowo spółka ASTER zakupiła narzędzie Quest Group Policy Manager pozwalające na
bezpieczne zarządzanie obiektami Group Policy (GPO) w środowisku AD;
- Quest Storage Suite for Exchange pozwala efektywnie kontrolować i zarządzać danymi poczty
e-mail. Zawiera trzy narzędzia: MessageStats, Archive Manager, Recovery Manager for
Exchange. Rozwiązania te pozwalają na przeprowadzanie szczegółowych analiz środowiska
Exchange, usprawniają archiwizowanie poczty i umożliwiają szybkie odzyskiwanie maili;
- Quest Management Suite for SQL Server – pakiet składa się z czterech zintegrowanych
rozwiązań: Spotlight on SQL Server Enterprise, LiteSpeed for SQL Server, Capacity Manager for SQL
Server oraz SQL Watch. Narzędzia te pomagają monitorować wydajność, przeprowadzać
składowanie i odzyskiwanie danych, a także zarządzać pojemnością i zmianami w środowisku SQL
Server.
- Toad for SQL Server – narzędzie do kompleksowego zarządzania bazą danych SQL Server za
pomocą przejrzystej i prostej w obsłudze konsoli graficznej. Toad for SQL Server, w firmie ASTER,
pozwoli uprościć i zautomatyzować codzienne zadania administracyjne.
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ASTER jest wiodącym dostawcą czterech usług telekomunikacyjnych: telewizji, internetu, telefonu stacjonarnego
i komórkowego. Jest również liderem we wprowadzaniu nowych usług telekomunikacyjnych na polski rynek. Jako
pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie, zaoferował swoim Klientom możliwość korzystania
z poczwórnej usługi telekomunikacyjnej (quadruple play), czyli połączenia w jednym pakiecie telewizji (kablowej,
analogowej i cyfrowej), szerokopasmowego dostępu do Internetu, telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej.
Właścicielem ASTER jest fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners LLP, który jest czołową instytucją private
equity na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestuje w dojrzałe, przynoszące zyski firmy będące liderami
w swojej branży w tym regionie Europy. Mid Europa Partners LLP jest udziałowcem w spółkach
telekomunikacyjnych takich jak: Invitel (Węgry), MobiFon (Rumunia), Orange (Słowacja) i innych. W skład jego
portfolio wchodzą zarówno spółki działające w branży telefonii stacjonarnej, komórkowej jak i operatorzy kablowi.
Firma działa na rynku telekomunikacyjnym od początku lat 90-tych w trzech polskich miastach: Warszawie,
Krakowie, Zielonej Górze jak również ich okolicach. ASTER świadczy usługi dla 370.000 abonentów telewizji
analogowej, 63.000 abonentów telewizji cyfrowej, 146.000 abonentów Internetu oraz dla ponad 58.000
abonentów telefonii stacjonarnej (dane z 30 czerwca br.).

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 90 000 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.

