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PGNiG SA wdrożyło oprogramowanie Quest Software
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA zakupiło oprogramowanie firmy Quest Software.
Umowa objęła zakup licencji, instalację oprogramowania oraz szkolenia dla użytkowników. Wdrożone
w kwietniu br. pakiety narzędzi informatycznych zostaną wykorzystane do kompleksowego
zarządzania środowiskiem Windows i Active Directory: zapewnią pełną diagnostykę, szybkie
wykrywanie

i

rozwiązywanie

problemów

wydajnościowych

oraz

wpłyną

na

zwiększenie

bezpieczeństwa. Dodatkowo PGNiG zakupiło narzędzia firmy Quest Software optymalizujące
wydajność i usprawniające zarządzanie bazami danych Oracle i SQL Server.

Wdrożone przez PGNiG SA oprogramowanie objęło następujące pakiety narzędzi Quest Software:
- Quest Compliance Suite for Windows - pakiet narzędzi zawierający oprogramowanie Quest
InTrust oraz Quest Reporter. Rozwiązania te pomagają śledzić wszystkie zdarzenia związane z
bezpieczeństwem krytycznych informacji. Zbierają w trybie rzeczywistym szczegółowe informacje
o infrastrukturze Windows i AD oraz tworzą raporty na temat całego środowiska.
- Quest Availability Suite for Acitive 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 przeprowadzania backupu i zarządzania
odzyskiwaniem danych składowanych w środowisku Active Directory.
- Quest Management Xtension for MOM - narzędzie rozszerzające możliwości Microsoft
Operations Manager (MOM) o monitorowanie oraz proaktywne rozwiązywanie problemów
występujących także w systemach nie-Windowsowych (Unix/Linux).
- Quest Performance Analysis for SQL Server - narzędzie do przeprowadzania szczegółowych
analiz wydajności i kondycji bazy danych oraz ustalania krytycznych poziomów obciążenia i
przepustowości środowiska SQL Server.
- Toad for Oracle Standard - narzędzie pozwalające zautomatyzować administrowanie i
zarządzanie wydajnością środowiska Oracle przy wykorzystaniu łatwego w użyciu i przyjaznego
dla użytkownika interfejsu graficznego oraz przyspieszające i upraszczające proces tworzenia i
optymalizacji kodu PL/SQL).
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PGNiG SA jest liderem rynku gazu w Polsce. Działalność podstawowa Spółki obejmuje poszukiwania i
eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw
gazowych i płynnych. W Polsce PGNiG SA jest jednym z największych i najstarszych przedsiębiorstw. Przychody
firmy w 2008 roku wyniosły 18,432 mld zł, a zysk netto osiągnął poziom 866 mln zł, co stawia Spółkę w czołówce
największych i najbardziej dochodowych podmiotów w Polsce. Zatrudniając blisko 30 tys. pracowników PGNiG
jest również jednym z największych pracodawców w kraju.
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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