SharePlex for Oracle na
Amazon Web Services (AWS)
®

Simplifique sua jornada para a nuvem com uma solução de migração
e replicação de bancos de dados baseada em nuvem e econômica.

Migrações em nuvem podem ser
desafiadoras. Você está lidando com
uma nova tecnologia e um sério risco.
Portanto, é tentador adiá-las. Mas
permanecer em plataformas de banco
de dados antigas e caras deixa sua
organização presa no passado. Para
sair na frente de sua concorrência, você
precisa de uma forma simples e confiável
de aproveitar as plataformas modernas
de banco de dados.
Uma pesquisa recente do DBTA revelou
que 27% das organizações anteciparam
projetos de migração para a nuvem no
próximo ano e um total de 63% espera
realizar essa migração nos próximos
dois ou três anos. A Amazon Web
Services (AWS) oferece às grandes e
pequenas empresas e organizações
governamentais a capacidade de
aproveitar a computação baseada
em nuvem para reduzir os custos de
TI e ajustar a escala das cargas de
trabalho principais.
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MIGRAÇÃO PARA A NUVEM
RÁPIDA E CONFIÁVEL
A AWS oferece a você a possibilidade
de aproveitar a nuvem de forma a
reduzir os custos de TI e ajustar a escala
das principais cargas de trabalho. O
SharePlex for Oracle na AWS oferece
suporte à jornada da sua organização
para a nuvem com migrações rápidas e
confiáveis para a nuvem.

BENEFÍCIOS:
• Reduz o risco de tempo de
inatividade do banco de dados

Migre os dados de aplicações críticas
para o seu banco de dados Oracle
como um serviço, o Amazon Relational

• Replica a partir de bancos de
dados no local para a nuvem sem
interromper os usuários finais
• Ajuda a garantir alta disponibilidade
e recuperação de desastres dos
bancos de dados Oracle críticos
durante a migração
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• Disponível como um produto em
execução na AWS, que elimina o
espaço ocupado em seu ambiente
no local
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• Replica e integra os dados quase
em tempo real a partir do banco
de dados no local para o banco de
dados da AWS

Oracle de destino
no Amazon RDS

Oracle de destino
no Amazon RDS

"Na minha experiência,
o SharePlex mostrou-se
rápido, flexível e fácil de
instalar, configurar e manter.
Da minha perspectiva,
a conversão ... para o
SharePlex foi incrivelmente
simples e fluiu muito bem."

REDUZA O RISCO DE
TEMPO DE INATIVIDADE
DO BANCO DE DADOS
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E se você pudesse migrar para um
banco de dados em nuvem econômico
com segurança, facilidade e confiança?
Com o SharePlex® for Oracle na AWS, é
possível obter a confiança e segurança
necessárias para executar uma migração
para a nuvem com sucesso.
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• Elimina as limitações de
fornecedores, deixando que você
escolha qual banco de dados em
nuvem utilizar
• Inclui suporte técnico premiado e
líder do setor 24/7

REQUISITOS DO SISTEMA
SISTEMAS OPERACIONAIS
Unix
Linux
Windows
BANCO DE DADOS
DE ORIGEM
Oracle RDS 11.2 e posterior
BANCO DE DADOS
DE DESTINO
Oracle RDS
SERVIÇOS
Amazon Web Services
Para obter requisitos adicionais,
acesse support.quest.com

Database Service (Amazon RDS) para
Oracle, sem interromper o acesso do
usuário por meio da replicação de banco
de dados em tempo real.
TEMPO DE INATIVIDADE
QUASE ZERO
Seja instalado no local ou em execução a
partir do AWS Marketplace, o SharePlex
fornece migrações quase em tempo
real em seu banco de dados da nuvem
na AWS sem impacto para os usuários.
Como você ainda precisa oferecer
suporte às operações diárias durante as
migrações, o SharePlex permite que você
replique novamente da nuvem para o seu
data warehouse no local. Sem perda de
dados. Sem interrupção na produtividade
do usuário.
INTEGRAÇÃO CONTÍNUA
DE DADOS EM UM
ECOSSISTEMA HÍBRIDO
Independentemente de você
oferecer dados para análise ou
consumir dados para relatórios,
o SharePlex oferece suporte a diversas
topologias, inclusive replicação
bidirecional com comparações e
sincronizações integradas.
EVITE A LIMITAÇÃO DE
FORNECEDOR
Aproveite a flexibilidade para escolher
qual banco de dados em nuvem você
deseja utilizar. Evite ficar limitado ao
middleware do fornecedor de seu banco
de dados. O SharePlex for Oracle na AWS
oferece a flexibilidade que você deseja.
As organizações conduzem os bancos de

Quest

quest.com/br
Acesse (quest.com/br-pt/locations) para informações sobre
escritórios locais

dados para a nuvem a fim de economizar
custos de infraestrutura e administração.
As soluções de replicação de middleware
não podem estar no local. Com o
SharePlex para o AWS Marketplace,
o SharePlex pode ser executado
remotamente na AWS e oferecer as cargas
de trabalho de replicação empresarial
de forma segura e confiável. É possível
reduzir os custos, reduzir o stress e obter
alta disponibilidade.
RECURSOS ABRANGENTES
O SharePlex oferece soluções
abrangentes, econômicas e eficientes
para migrações de banco de dados,
atualizações e integração de dados,
independentemente de você replicar
entre data centers no local ou em
ambientes híbridos.
SUPORTE INCOMPARÁVEL
O SharePlex inclui suporte 24/7/365
bem-avaliado, crítico e incomparável,
vencedor de múltiplos prêmios do setor.
SOBRE A QUEST
Na Quest, nosso propósito é resolver
problemas complexos com soluções
simples. Realizamos isso com uma
filosofia focada em ótimos produtos,
ótimo serviço e um objetivo geral de
sermos simples com quem fazemos
negócio. Nossa visão é oferecer uma
tecnologia que elimine a necessidade de
escolher entre eficiência e eficácia, o que
significa que você e sua organização
podem gastar menos tempo com a
administração da TI e mais tempo com
a inovação dos negócios.
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