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Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zakupiło
oprogramowanie Quest Software
Przedsiębiorstwo Państwowe ”Porty Lotnicze”, zarządzające m.in. Portem Lotniczym im. F. Chopina
w Warszawie, zakupiło i wdrożyło oprogramowanie firmy Quest Software. Kontrakt zawarty z firmą
Quest Software objął zakup narzędzi: Toad DBA Suite for Oracle, Quest Availability Suite for
Active

Directory

oraz

Quest

MessageStats.

Oprogramowanie

zostanie

wykorzystane

w Przedsiębiorstwie Porty Lotnicze do kompleksowego zarządzania wydajnością bazy danych Oracle
oraz wpłynie na usprawnienie funkcjonowania środowisk Microsoft Active Directory i Exchange.
Zakupiony przez Porty Lotnicze Toad DBA Suite for Oracle firmy Quest Software to zestaw czterech
zintegrowanych narzędzi informatycznych upraszczających kompleksowe zarządzanie bazą danych
Oracle: Toad for Oracle Xpert wraz z Modułem DBA, Spotlight on Oracle, Toad Data Modeler
oraz Benchmark Factory for Databases. Poprzez automatyzację i scentralizowanie zarządzania
bazą danych w trzech głównych obszarach: administracji, diagnostyce oraz tuningu, Toad wpływa na
usprawnienie codziennych zadań administracyjnych i oszczędność czasu pracy administratorów.
Pozwala na szybką diagnostykę i rozwiązywanie problemów wydajnościowych, optymalizację kodu
PL/SQL oraz zapewnienie jak największej wydajności bazy danych.
Pakiet Availability Suite for Active Directory składa się z dwóch narzędzi: Quest Spotlight on AD do przeprowadzania w czasie rzeczywistym szczegółowej diagnostyki środowiska Active Directory
oraz Quest Recovery Manager for AD – do zarządzania odzyskiwaniem danych składowanych
w środowisku Active Directory. Za pomocą łatwej w obsłudze konsoli graficznej Availability Suite for
AD umożliwia natychmiastowe wykrywanie i rozwiązywanie problemów w takich obszarach, jak
replikacja, wydajność, synchronizacja oraz dostępność. Pozwala również na szybką archiwizację,
odtwarzanie utraconych obiektów i atrybutów w trybie online, a także przeprowadzanie pełnego
backupu bez powodowania przestojów w pracy użytkowników.
Narzędzie Quest MessageStats umożliwia analizę całego środowiska pocztowego Exchange i
tworzenie szczegółowych raportów dla kadry zarządzającej, administratorów IT oraz użytkowników
końcowych. Pozwala optymalnie wykorzystać zasoby serwera pocztowego, mierząc i analizując ruch
wiadomości e-mail w sieci, odstępstwa od polityki bezpieczeństwa czy poziom usług SLA.
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Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) z siedzibą w Warszawie powstało w na mocy ustawy z
dnia 23 października 1987 r. Jest spadkobiercą i kontynuatorem działalności istniejącego od 1959 Zarządu Ruchu
Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych.
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) zajmuje się budową, modernizacją i eksploatacją lotnisk
komunikacyjnych oraz lotniczych urządzeń naziemnych; budową, rozbudową i utrzymaniem dworców lotniczych i
innych obiektów zaplecza portowego, świadczeniem usług na rzecz pasażerów linii lotniczych, usług związanych
z przewozami ładunków przez przewoźników powietrznych i usług w zakresie serwisu technicznego dla statków
powietrznych. W ramach swojej działalności, PPL zarządza trzema portami lotniczymi: w Warszawie, Rzeszowie i
Zielonej Górze. W pozostałych posiada udziały.
Wizytówką PPL jest Terminal 2 w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina. Jego powierzchnia ogólna docelowo
wyniesie 110.000 m². Wieża koordynacji płyty lotniska ma 37,4 m wysokości. Lotnisko obsługuje ruch rozkładowy,
czarterowy oraz cargo. W 2007 roku z usług portu skorzystało 9 268 476 pasażerów. W tym samym okresie przez
port przewieziono 63 333 ton ładunków cargo. W 2007 roku w porcie wykonano 133 146 operacji lotniczych.

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 narzędziowe 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.
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