Software de gerenciamento
de TI simples para um
mundo complexo
O QUE ESTÁ ACONTECENDO
EM SEU MUNDO?
A transformação digital é uma tendência
abrangente que impulsiona a tecnologia,
mas também cria novos desafios.
Seja explosão de dados, expansão
da nuvem, ameaças à segurança ou
conformidade, gerenciar essas iniciativas
em constante alteração pode ser difícil e
consumir tempo.

CHEGOU A HORA DE MUDAR
As nossas soluções de software
simplificam as operações de TI em mais
de 130.000 organizações no mundo todo.
Nós o ajudaremos a gerenciar e proteger
os seus dados, assumir o controle de
seus ambientes híbridos, controlar
todos os dispositivos conectados à rede
e controlar cada identidade em suas
aplicações e dados.

GASTE MENOS TEMPO COM
ADMINISTRAÇÃO DE TI E MAIS
TEMPO COM INOVAÇÃO
Nós simplificamos as tecnologias que
você usa todos os dias. Temos o software,
os serviços e o suporte para abordar os
desafios atuais para que você possa se
concentrar nas oportunidades futuras.

É QUEM SOMOS
Somos a Quest, soluções simples para um
mundo complexo.

GERENCIAMENTO DE
BANCO DE DADOS
Nossas soluções de gerenciamento de
banco de dados podem automatizar
as tarefas de administração e de
desenvolvimento para aumentar a
produtividade, otimizar o desempenho
e reduzir os custos. Também permitimos

COM A QUEST VOCÊ PODE:
• Controlar a explosão de dados
• Mudar para a nuvem com confiança
• Estar seguro e compatível

O DIFERENCIAL DA QUEST:
• 130.000 clientes em mais de
100 países
• 95% das empresas Fortune 500
dependem de nossos produtos
• Mais de 30 anos de experiência em
gerenciamento de TI
• Quase 3.500 funcionários, incluindo
aproximadamente 1.000 engenheiros
que estão continuamente inovando
• 7.000 parceiros que fornecem
soluções e agregam valor
• 4 milhões de membros
na comunidade
• Mais de 200 patentes

Nós o ajudaremos a lidar com os desafios mais
difíceis de TI para que você possa se concentrar
nas oportunidades futuras.

Explosão de dados
• Minimizar espaço ocupado pelo
armazenamento
• Gerenciar, proteger e defender
dados

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

Expansão
da nuvem
• Simplifique a
migração
• Gerenciar data
centers híbridos

Segurança e
conformidade
• Prevenir ameaças
• Garantir a
conformidade

• Suporte global com uma taxa de
satisfação dos clientes de 93%, Net
Promoter Score de 74% e 10 vezes
vencedora do prêmio ACE Award de
excelência para os clientes

que você monitore múltiplos bancos
de dados heterogêneos em uma única
exibição e analise as transações. Ainda,
garanta a continuidade dos negócios com
uma tecnologia simples e acessível de
replicação e integração de dados em uma
única solução.

Principais produtos:
• Toad®: automatize o desenvolvimento e a
administração de bancos de dados para
melhor produtividade.
• SharePlex®: assegure a disponibilidade
de bancos de dados com replicação e
integração eficientes.

PROTEÇÃO DE DADOS
Com o crescimento dos dados tanto
em volume quanto complexidade, as
expectativas de tempo de atividade e de
desempenho de sistemas continuam a
aumentar, e você corre o risco de perder
tempo e dinheiro. É aí que nós entramos.
A proteção de dados Quest fornece uma
abordagem holística para gerenciamento
de sistemas, armazenamento de dados
e continuidade dos negócios. Agora
você pode controlar o crescimento de
seus dados, preparar sua estratégia
de proteção de dados e aprimorar
a previsibilidade e efetividade dos
investimentos de hoje e de amanhã.

Principais produtos:
• QoreStor™: acelere backups, reduza os
requisitos e os custos de armazenamento
e replique de forma mais rápida e segura
para a nuvem para arquivamento de dados
e recuperação de desastres, tudo com uma
plataforma de armazenamento secundário
definido por software.
• NetVault Backup: simplifique os backups
e a recuperação em ambientes de TI
complexos e diversificados, nos data
centers e na nuvem.

GERENCIAMENTO DE
ENDPOINT UNIFICADO
Oferecemos uma família de soluções de
gerenciamento de endpoint unificado,
de implementação rápida e fácil de
usar, que ajuda os usuários a simplificar
a implementação, a segurança e o
gerenciamento de um ambiente de
endpoint cada vez mais complexo. Desde
endpoints tradicionais relacionados ou
não à computação, programas traga seu

próprio dispositivo até as tecnologias de
Internet das Coisas (IoT), nossas soluções
KACE possibilitam eliminar a complexidade
e proteger sua rede ao mesmo tempo
em que unificam sua abordagem de
gerenciamento de endpoint.

Principais produtos:
• KACE® Systems Management Appliance:
gerencie, proteja e faça a manutenção de
todos os seus dispositivos conectados à
rede com facilidade.
• KACE Systems Deployment Appliance:
acelere o provisionamento e a
administração contínua de imagens do
sistema e atualizações de drivers.

GERENCIAMENTO DE
PLATAFORMA DA MICROSOFT
A Quest é sua escolha imprescindível para
tudo relacionado à Microsoft. Com a Quest,
é possível migrar, gerenciar e proteger
facilmente suas plataformas locais, de
nuvem ou híbridas da Microsoft, inclusive
SharePoint, Office 365, OneDrive, AD e
Exchange. E nossos serviços e suporte
globais premiados mostram que sempre
estivemos ao seu lado.

Principais produtos:
• Migration Manager: reduza o tempo, os
custos e os riscos de migrações.
• Change Auditor: obtenha uma auditoria de
alterações completa e em tempo real, uma
investigação detalhada e uma geração de
relatórios abrangente.

MONITORAMENTO DE DESEMPENHO
As nossas soluções de monitoramento de
desempenho maximizam o desempenho
e a disponibilidade de suas principais
aplicações e bancos de dados ao mesmo
tempo que simplifica o gerenciamento.
Permitimos que você controle as
tendências de desempenho e de utilização,
evite possíveis problemas, minimize o
tempo médio de recuperação, aumente
a eficiência do seu ambiente e forneça a
experiência com grande capacidade de
resposta que os usuários esperam.

Principais produtos:
• Foglight® for Cross Platform Databases:
assegure desempenho ideal com
monitoramento abrangente e análise
avançada de carga de trabalho.

• Foglight for Virtualization Enterprise
Edition: visualize, analise e otimize sua
infraestrutura virtual.

GERENCIAMENTO DE
IDENTIDADES E ACESSO
Obter o direito a gerenciamento de
identidades e acessos (IAM) é muito
importante para ajudar sua organização
a atingir sua missão. Para obter sucesso,
você precisa das tecnologias, das práticas,
dos parceiros e das estratégias corretos.
Somente assim será possível transformar a
segurança, inicialmente um fardo ou uma
barreira, em um facilitador e um triunfo.
One Identity (uma empresa da Quest
Software®) é o fornecedor que cumprirá
essa promessa.

Principais produtos:
• One Identity Manager: controle acessos
de usuários e privilegiados, controle
identidades, proteja dados e remova o
risco do IAM corporativo.
• One Identity Safeguard: conceda acesso
de forma segura a senhas e sessões
privilegiadas com gerenciamento de
acessos baseado em função e fluxos de
trabalho automatizados, incluindo auditoria
de sessão com recursos completos de
registro e reprodução.

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. Somos um
fornecedor global para 130.000 empresas
distribuídas em 100 países, incluindo
95% das empresas Fortune 500 e 90%
das empresas Global 1000. Desde 1987,
criamos um portfólio de soluções que
atualmente inclui gerenciamento de
banco de dados, proteção de dados,
gerenciamento de identidades e acessos,
gerenciamento em plataforma Microsoft
e gerenciamento de endpoint unificado.
Com a Quest, as organizações gastam
menos tempo na administração de TI e
mais tempo na inovação de negócios.
Para obter mais informações, acesse
www.quest.com.

Algumas das marcas líderes mundiais dependem da Quest. Agora, estamos prontos para ajudar você.
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