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Quest Software dla Electroluxa
Grupa Electrolux, największy na świecie producent urządzeń AGD i do użytku
profesjonalnego, zakupiła i wdrożyła rozwiązania Quest Software do monitorowania,
raportowania oraz zarządzania środowiskiem bazodanowym: Foglight for Oracle,
Performance Ananlysis for Oracle i Toad for Oracle z modułem DBA.
Rozwiązania zostaną wykorzystane w centrum bazodanowym Electroluxa, obsługującym
wszystkie europejskie oddziały firmy. Umowa zawarta z Quest Dystrybucja Sp. z o.o. przedstawicielem Quest Software w Polsce, objęła zakup licencji i instalację
oprogramowania Quest Software oraz asystę techniczną.
Po zakończeniu procesu pełnej konfiguracji, pakiety narzędzi Quest Software umożliwią
szczegółowe monitorowanie i analizowanie wydajności środowiska bazodanowego,
szybkie wykrywanie problemów i ich rozwiązywanie. Pozwolą również zautomatyzować i
usprawnić zarządzanie krytycznymi aplikacjami w środowisku Oracle w firmie Electrolux.
Zakupione przez Electrolux oprogramowanie objęło następujące rozwiązania
Quest Software:
- Foglight for Oracle - narzędzie do monitorowania, diagnostyki i rozwiązywania
problemów wydajnościowych. Z poziomu jednej konsoli umożliwia scentralizowany
wgląd w czasie rzeczywistym we wszystkie zasoby środowiska Oracle oraz oferuje
rozbudowane funkcje monitoringu wydajności w trybie 24x7. Pozwala administratorom
na śledzenie dostępności i wydajności krytycznych aplikacji również z punktu widzenia
użytkowników końcowych, pozwalając na natychmiastową reakcję w przypadku
wystąpienia nieprawidłowości oraz ich szybką identyfikację.
- Performance Ananlysis for Oracle to rozwiązanie do diagnostyki i tuningu instancji
Oracle oraz obciążenia aplikacji. Oferuje administratorom DBA zaawansowane funkcje
pozwalające na tworzenie szczegółowych analiz wydajności i kondycji baz danych
zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w ujęciu historycznym. Narzędzie na bieżąco
analizuje działanie systemów bazodanowych i wskazuje w jaki sposób zwiększyć ich
wydajność, a także identyfikuje „wąskie gardła”, pozwalając określić rodzaj problemu,
miejsce oraz czas jego wystąpienia.
- Toad for Oracle - narzędzie zapewniające optymalizację wydajności i kompleksowe
zarządzanie bazą danych. Przy wykorzystaniu łatwego w użyciu i przyjaznego dla

użytkownika interfejsu graficznego pozwala uprościć i zautomatyzować kompleksowe
zarządzanie bazą danych i wykonywanie codziennych zadań administracyjnych.
Rozwiązanie to przyspiesza także proces tworzenia i rozwoju aplikacji bazodanowych,
ułatwiając programistom pisanie kodu i jego optymalizację.
Dodatkowo Electrolux zakupił również Foglight for SQL Server - rozwiązanie, które
zwiększy funkcjonalność posiadanych od 2010 r. narzędzi Quest Software (Performance
Analysis for SQL Server i Toad for SQL Server) o szczegółowy monitoring środowiska
bazodanowego MS SQL Server.
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Electrolux jest największym na świecie producentem urządzeń gospodarstwa domowego i
urządzeń profesjonalnych sprzedającym rocznie ponad 40 milionów produktów w ponad 150
krajach. W oparciu o wnikliwe badania konsumenckie, Electrolux tworzy innowacyjne urządzenia o
przemyślanym wzornictwie, które zaspakajają rzeczywiste potrzeby konsumentów i
profesjonalistów. Produkty Electrolux – lodówki, zmywarki, pralki, odkurzacze i kuchenki –
sprzedawane są pod tak znanymi markami jak: Electrolux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka i
Frigidaire. Firma zatrudnia ponad 51 000 pracowników.
Więcej informacji na temat grupy Electrolux: www.electrolux.com

Quest Software (obecnie część Dell Software Group) dostarcza innowacyjne rozwiązania do
zarządzania systemami IT w środowiskach fizycznych i wirtualnych. Produkty Quest Software są
wykorzystywane przez ponad 100 000 firm i instytucji, pomagając zredukować koszty IT, osiągnąć
większą wydajność oraz zapewnić kompleksowe zarządzanie następującymi obszarami:
Monitorowanie Wydajności Systemów i Aplikacji, Zarządzanie Tożsamością i Dostępem, Ochrona
Danych, Zarządzanie Bazami Danych, Zarządzanie Infrastrukturą Windows oraz Zarządzanie
Stacjami Roboczymi.
Przedstawicielem Quest Software w Polsce jest firma Quest Dystrybucja Sp. z o.o.
Więcej informacji: www.quest-pol.com.pl

