News
Wrocław, 27.03.2009 r.

Oprogramowanie Quest Software w Ministerstwie Finansów

Ministerstwo Finansów i firma Quest Dystrybucja Sp. z o.o., przedstawiciel Quest Software w Polsce,
podpisały umowę o wartości 650 046 zł na dostawę dodatkowych i upgrade posiadanych licencji
pakietów oprogramowania Toad for Oracle, a także Spotlight on Oracle RAC. Oprogramowanie
będzie wykorzystywane do kompleksowego zarządzania bazami danych Oracle, w tym Oracle Real
Application Cluster, diagnostyki oraz rozwiązywania problemów wydajnościowych. Umowa objęła
również przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 16 pracowników Ministerstwa Finansów.
Toad DBA Suite for Oracle to pakiet kilku zintegrowanych narzędzi: Toad for Oracle Xpert, modułu
do administarcji DB Admin Module, narzędzia diagnostycznego Spotlight on Oracle, Toad Data
Modeler oraz Benchmark Factory for Databases. Ich połączone działanie ułatwia administratorom
zarządzanie bazami danych w trzech głównych obszarach: administracji, diagnostyki oraz
optymalizacji zapytań PL/SQL.
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Quest Software jest producentem oprogramowania do zarządzania wydajnością aplikacji, bazami danych oraz
infrastrukturą IT. Posiada w swojej ofercie 160 produktów, które firmom i organizacjom na całym świecie
pomagają w osiągnięciu większej wydajności i efektywności z aplikacji, baz danych, infrastruktury Windows
i środowisk wirtualnych. Firma powstała w 1987 r., a od 1998 r. notowana jest na giełdzie NASDAQ. W 2008 r.
obroty firmy wyniosły 735,4 mln USD.
Produkty Quest Software były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane zarówno przez ekspertów branży IT, jak
i użytkowników. Firma otrzymała dwukrotnie (w 2004 r. i 2007 r.) tytuł Partnera Roku Microsoft: “Microsoft
Global Independent Software Vendor (ISV) Partner of the Year”.
Quest Software dostarcza oprogramowanie narzędziowe do ponad 100 000 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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