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PGNiG usprawnia zarządzanie środowiskiem wirtualnym
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA zakupiło oprogramowanie firmy Quest Software
- Foglight Virtualization Management Suite do monitorowania, diagnostyki i kompleksowego
zarządzania środowiskiem wirtualnym. Rozwiązanie pozwoli na szczegółowe analizowanie wydajności
środowiska VMware w PGNiG oraz pozostałych komponentów infrastruktury IT odpowiedzialnych za
wydajność aplikacji.
Narzędzie Foglight Virtualization Management Suite zapewnia stały monitoring zwirtualizowanego
środowiska IT. Z poziomu jednej konsoli pozwala analizować działanie serwerów ESX, jak i
poszczególnych maszyn wirtualnych, zbierać informacje o działaniu vMotion, modelować zmiany w
obciążeniu serwerów po migracji maszyn oraz śledzić zmiany w środowisku wirtualnym. Ponadto
Foglight VMS umożliwia szybkie wykrywanie problemów i diagnostykę przyczyn wystąpienia
nieprawidłowości. Narzędzie posiada zaawansowany system alertowania dla maszyn wirtualnych,
który w razie awarii nie kreuje „burzy alarmów“ generowanych oddzielnie z każdego wirtualnego
serwera, ale podaje jedną, konkretną przyczynę i punkt awarii.
PGNiG zakupiło również Toad for SQL Server Professional Edition - rozwiązanie Quest Sofwtare
do tworzenia i rozwoju aplikacji bazodanowych oraz usprawnienia wykonywania codziennych zadań
administracyjnych, a także dodatkowe licencje pakietów narzędzi do kompleksowego zarządzania
środowiskiem Windows i Active Directory: Quest Compliance Suite for Windows (2500 licencji) oraz
Quest Availability Suite for Acitive Directory (2500 licencji). Rozwiązania te zapewnią pełną
diagnostykę, szybkie wykrywanie i rozwiązywanie problemów wydajnościowych, wpłyną na
zwiększenie bezpieczeństwa krytycznych informacji oraz usprawnią przeprowadzanie backupu i
zarządzanie odzyskiwaniem danych składowanych w środowisku Active Directory.
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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 to lider na światowym rynku usług i oprogramowania do zarządzania wydajnością aplikacji,
bazami danych, infrastrukturą IT oraz środowiskiem wirtualnym. Firma powstała w 1987 r., a od 1998 notowana
jest na giełdzie NASDAQ. W 2009 r. obroty firmy wyniosły 695,2 mln USD. Quest Software jest partnerem
największych światowych dostawców technologii IT, takich jak Microsoft, Oracle - Sun, SAP, VMware czy Dell.
Firma otrzymała dwukrotnie (2004 r. i 2007 r.) tytuł “Microsoft Global Independent Software Vendor (ISV) Partner
of the Year”, a także „Microsoft Partner of the Year in Advanced Infrastructure Solutions, Active Directory” (2009
r.). Od 2004 r. przedstawicielem Quest Software w Polsce jest firma Quest-Dystrybucja Sp. z o.o.
Quest Software oferuje kompleksowe rozwiązania przeznaczone do:
- zarządzania infrastrukturą Microsoft (Windows, Active Directory, Exchange, SharePoint i .NET)
oraz wspomagające integrację środowisk Windows/Unix/Linux;
- zarządzania bazami danych (Oracle, SQL Server, MySQL, Sybase i DB2);
- zarządzania wydajnością aplikacji (Java, .NET, Oracle E-Business, Siebel, PeopleSoft, SAP);
- zarządzania wirtualnym środowiskiem (VDI).
Quest Software dostarcza oprogramowanie narzędziowe do ponad 100 000 klientów na całym świecie. Wśród
odbiorców rozwiązań Quest Software znajdują się firmy działające w znaczących sektorach gospodarki (w tym z
sektora MŚP), instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne i instytucje rządowe.
Quest-Dystrybucja Sp. z o.o. - Centrala
ul. Podwale 62
50-010 Wrocław
tel. 71 356 49 50
e-mail: info@quest-pol.com.pl
www.quest-pol.com.pl

Quest-Dystrybucja Sp. z o.o. - Oddział Warszawa
ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa
tel. 22 851 95 72
e-mail: info@quest-pol.com.pl
www.quest-pol.com.pl

