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PGE Elektrownia Opole SA wdrożyła oprogramowanie Quest
Software
PGE Elektrownia Opole SA i firma Quest Dystrybucja Sp. z o.o., wyłączny przedstawiciel Quest
Software w Polsce, zawarły umowę na zakup i wdrożenie oprogramowania usprawniającego
zarządzanie środowiskiem Active Directory oraz Exchange. Umowa objęła zakup licencji, instalację
oprogramowania oraz szkolenia dla administratorów. Wdrożone w spółce PGE Elektrownia Opole
pakiety narzędzi informatycznych

zostaną

wykorzystane do przeprowadzania szczegółowej

diagnostyki oraz szybkiego wykrywania i rozwiązywania problemów wydajnościowych, a także do
przeprowadzania backupów i odzyskiwania utraconych danych.

Zakupione przez PGE Elektrownia Opole SA oprogramowanie objęło trzy pakiety narzędzi
informatycznych firmy Quest Software:

- Quest Availability Suite for Acitive Directory - pakiet narzędzi do szczegółowej diagnostyki
środowiska Active Directory (AD) w czasie rzeczywistym oraz do przeprowadzania backupu i
kompleksowego zarządzania odzyskiwaniem danych składowanych w środowisku Active Directory.
Pakiet zawiera dwa zintegrowane narzędzia: Recovery Manager for AD oraz Spotlight on AD;

-

Archive Manager for Exchange - narzędzie usprawniające archiwizowanie i szybkie

przeszukiwanie wiadomości e-mail. Pomaga zredukować rozmiar bazy danych serwerów pocztowych
poprzez przechwytywanie, indeksowanie oraz przechowywanie wszystkich wiadomości e-mail w
odrębnym zabezpieczonym archiwum. Wpływa też na zwiększenie wydajności i stabilności serwera
oraz zapewnia większe bezpieczeństwo przechowywania danych z poczty e-mail;

- Recovery Manager for Exchange - umożliwia szybkie odnajdywanie i odzyskiwanie danych, takich
jak pojedyncze wiadomości e-mail, załączniki, listy kontaktów, zadania i harmonogramy. Pozwala
wyszukiwać wiadomości pocztowe na podstawie takich informacji jak np. nadawca, odbiorca, data,
podobny temat, słowo kluczowe czy informacje zawarte w załączniku, a także wyselekcjonować
wiadomości, które mają np. tego samego nadawcę czy podobny temat.
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PGE Elektrownia Opole SA jest kondensacyjną elektrownią cieplną blokową, z zamkniętym układem wody
chłodzącej. Eksploatowane są 4 bloki energetyczne o łącznej mocy zainstalowanej 1492 MW.
PGE Elektrownia Opole SA jest najnowocześniejszą w kraju elektrownia opalaną węglem kamiennym.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucja energii
elektrycznej, produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) oraz prowadzenie działalności wykonawczej,
usługowej i inwestycyjnej z zakresu budownictwa energetycznego, cieplnego i innego. Produkcja energii
elektrycznej w 2008 roku osiągnęła wielkość 7,9 TWh,co stanowiło 5,5% energii wyprodukowanej w Krajowym
Systemie Elektroenergetycznym. Część możliwości produkcyjnych Elektrowni Opole jest wykorzystywana jako
źródło ważnych dla bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego rezerw mocy i sprzedawana jest
w ramach świadczenia regulacyjnych usług systemowych. PGE Elektrownia Opole S.A. jest jedną ze spółek
należących do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - największej firmy energetycznej w Polsce. Dzięki
połączeniu działalności produkcyjnej z dostawami do klientów finalnych Polska Grupa Energetyczna gwarantuje
bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Blisko połowa
krajowej energii jest wytwarzana w elektrowniach PGE i elektrociepłowniach.
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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