
A tecnologia de banco de dados está se 
tornando cada vez mais complexa, além 
de oferecer suporte a volumes de dados 
anteriormente impossíveis, tudo isso 
conduzido pela demanda da economia 
atual sempre ativa. Com uma expectativa 
de ser ágil e de adaptar-se rapidamente 
a ambientes de mudanças, a maioria das 
organizações gasta mais de 75% de seu 
tempo apenas tentando se manter. Com 
isso, sobra pouco tempo para fornecer 
inovações que levem seus negócios 
adiante. 

Está na hora de uma nova abordagem. 
Gaste menos tempo nadando contra 
a maré do seu ambiente de dados e 
mais tempo construindo um negócio 
orientado por dados. Com a classificação 
de melhor ISV para o gerenciamento de 
bancos de dados do mundo, a Quest 
ajuda você a simplificar essa tecnologia 
complexa, a fazer mudanças para 
comercializar mais rapidamente, além de 
garantir um desempenho ideal do banco 
de dados em uma ampla variedade de 
sistemas baseados em cloud e no local. 
Confie nas soluções de gerenciamento 
de banco de dados usadas por milhões 
de profissionais de dados em todo o 
mundo para ganhar mais tempo. 

RECURSOS 
• Desenvolvimento de banco de dados – 

Capacite-se para adaptar-se rapidamente 
à mudança – sem compromisso. As 
soluções de desenvolvimento de banco 
de dados da Quest permitem que você 
implemente processos consistentes e 
repetitivos para acompanhar o ritmo e 
se tornar ainda mais ágil. Defina a sua 
equipe para o sucesso ao enfrentar os 
ciclos de desenvolvimento e minimize os 
riscos associados a bugs, problemas de 
desempenho, padrões de codificação 

negligenciados, equipes dispersas, 
entre outros. 

• Administração de banco de dados – 
Esteja além do esperado. Resolva os 
problemas antes que eles afetem o seu 
ambiente e simplifique as tarefas de 
administração redundantes, para que 
você possa se concentrar em iniciativas 
mais significativas. Da administração 
até a manutenção, o monitoramento de 
desempenho, a proteção dos dados, a 
automação e a colaboração, as nossas 
soluções indicam o caminho para o DBA 
mais eficaz de hoje em dia. 

• Preparação e análise dos dados – 
Certifique-se de que sua equipe 
de analistas receba rapidamente 
dados precisos e de alta qualidade, 
independente da fonte dos dados. 
As soluções de preparação de dados 
da Quest oferecem até 50% de 
economia no tempo gasto em tarefas 
de preparação de dados com fluxos 
de trabalho seguros e controlados. 
Forneça dados aos seus analistas 
em tempo real, sempre com soluções 
de autoatendimento e baseadas em 
desktop. Aproveite uma experiência de 
colaboração mais próxima aos negócios. 

• Monitoramento de desempenho 
do banco de dados – Consolide e 
padronize o desempenho do banco 
de dados monitorando em ambientes 
híbridos e de diversas plataformas, 
incluindo SQL Server, Oracle, Sybase, 
DB2 e outros, mesmo utilizando 
ferramentas nativas ou de terceiros. 
Obtenha um panorama completo do 
seu ambiente e colabore com todas 
as equipes para encontrar e corrigir 
problemas de desempenho antes que 
eles coloquem seu banco de dados em 
risco. Obtenha um insight valioso em 
todas as áreas dos recursos do banco de 
dados, das análises de carga de trabalho 
e do controle de alterações.

Gerenciamento de banco 
de dados
Gaste menos tempo gerenciando seu ambiente de dados e mais tempo 
construindo um negócio orientado por dados. 

BENEFÍCIOS:
• Ciclos de desenvolvimento mais 

curtos respondem rapidamente 
a mudanças necessárias sem 
comprometer a qualidade ou 
aumentar os riscos

• Solucione os problemas antes 
que eles causem impacto ao seu 
ambiente e automatize tarefas 
complexas ou redundantes

• Acelere os projetos de geração de 
relatórios fornecendo acesso fácil a 
dados precisos e de alta qualidade

• Consolide e padronize o 
desempenho do banco de dados 
monitorando em ambientes 
híbridos ou de diversas plataformas

• Obtenha disponibilidade superior 
de dados por meio da replicação 
de banco de dados híbrida líder 
do setor

Confie nas soluções de 
gerenciamento de banco 
de dados usadas por 
milhões de profissionais 
de dados em todo o 
mundo para ganhar 
mais tempo.
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" O Toad desenvolveu 
uma espécie de 
seita de seguidores, 
provando que o 
gerenciamento de 
banco de dados 
pode ser legal."

IDC, Novembro de 2015*

• Replicação – Conduza uma melhor 
disponibilidade dos dados com a 
replicação de banco de dados líder 
do setor. As nossas soluções ajudam 
você a replicar os dados onde for mais 
necessário, independente de ser uma 
replicação de banco de dados de 
produção para alta disponibilidade ou 
uma integração de dados em outras 
instâncias ou plataformas. Conte com 
uma alta confiabilidade com impacto 
zero em seus sistemas.

SOBRE A QUEST

A Quest ajuda os clientes a reduzir 
as tarefas administrativas enfadonhas 
para que eles possam se dedicar à 
inovação necessária para ampliar 
os negócios. As soluções Quest® 
são escaláveis, acessíveis e simples 
de usar, proporcionando eficiência 
e produtividade sem comparação. 
Juntamente com o convite da Quest à 
comunidade global para fazer parte de 
sua inovação, assim como nosso firme 
compromisso em garantir a satisfação 
dos clientes, a Quest continuará a 
acelerar o fornecimento das soluções 
mais abrangentes para gerenciamento 
de cloud do Azure, SaaS, segurança, 
mobilidade da força de trabalho e 
insights conduzidos por dados.

* IDC, Desenvolvimento de bancos de dados e ferramentas de gerenciamento em todo o mundo, Mercados compartilhados, 2014: 
Ano dos bancos de dados seguros (em inglês), novembro de 2015, IDC #US40612115
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