
Você ama seu banco de dados, mas 
odeia suas ferramentas de replicação 
do banco de dados? Você pode sentir 
como se estivesse preso pagando por 
pacotes de gerenciamento de alto custo 
e suplementos que não oferecem todas 
as funcionalidades de que você precisa. 
Mas e se você pudesse alcançar seus 
objetivos do banco de dados, sem ter 
de comprar ferramentas nativas? Você 
liberaria recursos para investir em novas 
maneiras de desenvolver seu negócio. 

Com o SharePlex®, você pode replicar os 
dados da Oracle por uma fração do preço 
de ferramentas nativas. Obtenha alta 
disponibilidade com facilidade, aumente 
a escalabilidade, faça a integração de 
dados e descarregue relatórios com a 
solução completa, aquela sobre a qual 
seu fornecedor não gostaria que você 
tivesse conhecimento. Movimente seus 

dados, não seu orçamento, com uma 
replicação acessível. 

RECURSOS
• Licença All in One: obtenha 

monitoramento integrado, resolução 
de conflito, comparação de dados, 
sincronização e muito mais por um preço 
bem acessível (a 10% do Custo Total 
de Propriedade de outras soluções 
de replicação). Não são necessários 
suplementos ou pacotes de gerenciamento. 

• Uma ferramenta, diversos usos: obtenha 
alta disponibilidade do banco de dados 
da Oracle, fortaleça a recuperação 
de desastres, descarregue relatórios 
e muito mais, no local e na nuvem. 

• Migrações e atualizações seguras do 
banco de dados da Oracle: migre de 
Oracle para Oracle sem interrupção 
dos negócios para obter conformidade, 
evitar riscos e reduzir o estresse. 

SharePlex®

Transfira os dados de Oracle para Oracle com a solução de replicação completa.

BENEFÍCIOS:
• Evite atualizações, suplementos 

e pacotes de gerenciamento 
dispendiosos com um conjunto 
de ferramentas de replicação 
completo e de baixo custo.

• Obtenha alta disponibilidade 
de 99,999% ao mover os dados 
continuamente em todo o seu 
ambiente de banco de dados Oracle.

• Execute migrações livres de 
impacto do banco de dados da 
Oracle e atualizações sem tempo 
de inatividade ou perda de dados.

• Descarregue relatórios para dar 
suporte a análises e projetos de 
Big Data e aprimore o desempenho 
geral de banco de dados da Oracle.

• Aproveite nosso suporte 
premiado 24x7.

• Acesse recursos educativos na 
nossa comunidade on-line para 
otimizar ainda mais a replicação.

" Conseguimos alcançar 
quase 100% de tempo de 
atividade durante anos em 
nossos bancos de dados 
críticos com o uso do 
SharePlex."

Ken Jones, Vice-presidente 
sênior de operações de TI, 
Priceline.com

Atenda a suas necessidades de negócios e casos de uso específicos com o SharePlex. 



" Nós eliminamos as 
duas horas de tempo 
de inatividade que 
costumávamos ter todas 
as noites em nosso 
banco de dados de 
relatórios ao mudar 
para o SharePlex." 

Sean Scott, DBA da Oracle, 
Bodybuilding.com • Replicação e integração de dados em 

tempo quase real: faça a replicação 
de dados em tempo quase real para 
escalabilidade e alta disponibilidade.

• Facilidade de uso comprovada: entre 
em operação em 15 minutos por meio de 
um processo eficiente de configuração. 

• Suporte premiado e disponível 
24x7x365: reduza riscos com um suporte 
inigualável e altamente capacitado que 
ganhou múltiplos prêmios do setor.

• Suporte para Oracle Standard Edition, 
Enterprise Edition e ambientes de nuvem: 
aproveite o SharePlex em ambientes mistos 
com diferentes sistemas operacionais de 
origem e de destino, edições de banco 
de dados e versões de banco de dados. 

SOBRE A QUEST

A Quest fornece soluções de software 
para o mundo de TI corporativa em 
rápida transformação. Ajudamos a 
simplificar os desafios causados por 
explosão de dados, expansão da nuvem, 
data centers híbridos, ameaças contra 
a segurança e exigências reguladoras. 
O nosso portfólio inclui soluções para 
gerenciamento de banco de dados, 
proteção de dados, gerenciamento de 
endpoint, gerenciamento de identidades 
e acessos e gerenciamento em 
plataforma Microsoft.

O processo de replicação de dados SharePlex.
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Monitore e gerencie facilmente todos os aspectos do seu ambiente por meio do 
console de gerenciamento.

REQUISITOS DO SISTEMA

PLATAFORMAS

Windows, UNIX/
Linux, AWS, Azure

MEMÓRIA 

Os processos do SharePlex 
são de 64 bits.

A memória por processo é 
maior que ou igual a 256 MB.

Veja a checklist de 
pré-instalação específica 
a cada plataforma no guia 
de instalação para obter 
requisitos adicionais do 
sistema e do banco de dados. 

Saiba mais em quest.com/
products/shareplex/
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