Database Reorganisatie
Snellere productie omgeving met minder opslag kosten!
Vanwege vertragingen op de SAP/Oracle productie omgeving en de alsmaar oplopende kosten voor
harde schijfruimte en beheer, besluiten veel organisaties om “oude data” te archiveren. Maar met
alleen archiveren zijn de problemen niet opgelost. De productie database is na het archiveren flink
overhoop gehaald en dient te worden gereorganiseerd. Alle tabellen, indexen, objecten en
tablespaces moeten weer op de juiste manier worden gepositioneerd om volledig van de archivering
te kunnen profiteren.
DB Control Online reduceerd uw TCO
Met onze innovatieve database reorganisatie software, DB Control Online, heeft u een oplossing in
handen waarmee u kunt reorganiseren wat, hoe en wanneer u dit wenst. Tijdens het onderhoud
kunnen uw gebruikers gewoon doorwerken zonder dat zij hiervan hinder ondervinden. DB Control
Online reduceert uw TCO! U bespaart gemiddeld 30% op data opslag en u heeft minder tijd nodig
(binnen en buiten kantoor uren) voor het reguliere database beheer. DB Control Online gebruikt het
replicatie mechanisme van Oracle en is daarmee minstens zo betrouwbaar als Oracle zelf.
Meer mogelijkheden
Naast het reorganiseren van databases biedt de software
ook de mogelijkheid voor het online doorvoeren van
stucturele veranderingen, online partitie beheer, security
administratie, schema beheer, trend analyse en SQL tuning
van Oracle databases.

- Gemiddeld 30% besparing op data opslag
- Minder tijdbesteding op beheer buiten kantoor uren
- Snellere productie omgeving
- Tijdens reorganisatie geen hinder voor gebruikers

Over Quant ICT Group
Quant ICT Group is opgericht in 1988 en is een leverancier van innovatieve software oplossingen. Wij
leveren specialistische diensten op het gebied van data integratie en het (proactief) monitoren van
databases, applicaties en besturingssystemen. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Alkmaar. Hier
vandaan ondersteunen wij klanten in Europa, Amerika, het Midden Oosten en Afrika. Zowel direct
als middels de inzet van lokale partners. Quant ICT Group is EMEA partner van Stonebond
Technologies en Bradmark Technologies.
Inmiddels hebben we een groot aantal succesvolle integratie projecten gerealiseerd bij organisaties
die actief zijn binnen de Overheid, Finance, Energie/Oil & Gas, Zorg, Industrie en Logistiek.
Contact
Heeft u een business case op het gebied van data integratie of database management? Wilt u eens
sparren met de specialist? Of wilt u weten wat wij nog meer voor u kunnen betekenen? Neem dan
contact met ons op. Wij zijn te bereiken via 088-088 2500 of mail ons: info@quant-ict.nl .
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