Stat for Oracle
E-Business Suite
Controle, visualize e automatize as alterações de aplicativos

Com analistas do setor industrial
estimando que 80% das operações de TI
envolvem alterações na infraestrutura de
aplicativos, não é segredo que o grande
volume de patches, configurações,
personalizações, atualizações e
migrações podem, rapidamente,
sobrecarregar o seu departamento.
Múltiplos patches podem introduzir um
risco significativo de falha em controles
de processo, resultando em lapsos de
qualidade, disponibilidade, desempenho
e fornecimento de aplicativos críticos
aos negócios.
Abordagens manuais de controle,
gerenciamento, documentação e
criação de relatórios, como atualizações,
comprovadamente consumem muitos
recursos e são ineficientes de modo
geral. Além disso, a introdução da
legislação de conformidade com normas,
como a Sarbanes-Oxley, aumentou
exponencialmente a complexidade
associada ao gerenciamento desta
mudança contínua.
O Stat for Oracle E-Business Suite (EBS)
permite que a sua organização tenha

ainda mais capacidade de resposta às
mudanças, oferecendo maior visibilidade
e controle do processo de mudança.
Por meio do controle de versão, da
análise de impacto, do bloqueio de
arquivo/objeto, do fluxo de trabalho
automatizado, do gerenciamento de
migração e dos recursos de auditoria e
relatório eficientes, o Stat for Oracle EBS
permite que você gerencie as alterações
sem interromper os negócios.
Com o Stat for Oracle EBS, você pode:
• Simplificar atualizações do R12
• Substituir o Kintana para reduzir custos
e preparar o suporte do Oracle EBS
• Agendar migrações durante as
horas vagas
• Aplicar a separação de funções para
conformidade aprimorada
• Simplificar a migração com análises pré
e pós-migração
• Automatizar a reversão por meio
do suporte a objeto nativo
• Obter suporte para
configurações funcionais

"Com o Stat, é possivel
gerar relatórios e
confirmar para auditores
externos que estamos
seguindo o processo
é imensurável. Você
não pode quantificar
a capacidade de manter
a conformidade. É como
tentar quantificar a
capacidade de se manter
nos negócios."
Randy Harless, Vicepresidente e CIO, Edgen

BENEFÍCIOS:
• Fornece gerenciamento completo
de alterações de patches de
aplicativos, configurações,
personalizações e extensões com
automação, gerenciamento de
problemas, notificações, fluxo de
trabalho e aprovações
• Fornece a capacidade de agendar
migrações de código durante as
horas vagas, sem intervenção
manual ou do usuário
• Apresenta automação de
patch com análise de impacto,
incluindo considerações para
personalizações e extensões
• Oferece automação completa
para configurações e
arquivos personalizados de
aplicativos Oracle com versões
e comparações

O Stat for Oracle EBS apresenta o Impacto de patch, que fornece visibilidade sobre os
aplicativos e objetos afetados por um patch.

• Fornece segurança ao usuário
através dos perfis exigidos pelas
normas de conformidade

Descubra o impacto
que patches e
modificações têm em
todo o seu sistema
antes de implementálos para se proteger
contra desastres.

PLATAFORMAS COM
SUPORTE
ORACLE E-BUSINESS
VERSÕES SUITE

módulos do aplicativo, incluindo o Order
Management General Ledger e outros.

• Gerenciar todos os aplicativos a partir
de um único repositório para uma
auditoria mais fácil

Esse recurso melhora a visibilidade
sobre o que foi alterado e permite que
você compare a diferença entre as
alterações, simplificando o planejamento
do desenvolvimento e testando estágios
do aplicativo.

• Controlar o Hyperion e outros
aplicativos de suporte

APLICAÇÃO DE PATCHES
AUTOMATIZADA
O Stat automatiza e reforça as melhores
práticas de gerenciamento de mudança
otimizadas e predeterminadas. Como
o Stat implanta essas mudanças
automaticamente, ele não apenas
minimiza os riscos de erro manual, como
também libera o seu tempo para que
você possa se concentrar em atividades
de maior valor.
MIGRAÇÕES AGENDADAS

Oracle 10g, 11g, 12c

Com o Stat, você pode agendar
migrações durante as horas vagas.
Através da funcionalidade de migraçao
de código os usuário podem utilizala quando for mais conveniente. Isso
permite que você evite interrupções no
trabalho e melhore a produtividade.

CLIENTES DE DESKTOP

ANÁLISE DE IMPACTO

Windows Vista

O Stat identifica o impacto que as
modificações de objetos e patches
têm em outros objetos conforme as
alterações passam pelo sistema. Essa
análise fornece a você um relatório
completo de todas as alterações que
afetam uma determinada instância,
permitindo um processo de teste mais
otimizado. Além disso, o Stat também
fornece suporte para comparar arquivos
Oracle Form (FMB), Oracle Form Library
(PLL) e Oracle Report (RDF) a fim de
determinar o impacto linha a linha de
uma alteração anterior ou futura.

Oferece suporte a todos os
Oracle EBS 11i, R12 ao 12.2.5
SISTEMAS

Windows 7, 8.1, 10
PLATAFORMAS
DE SERVIDOR
Windows 2008, 2012, 2012 R2
Solaris 8, 9, 10, 11
AIX 5.2, 5.3, 6.1, 7.1
HPUX 11.11, 11.23
Red Hat Linux AS Rel 5, 6 e 7
WebLogic 10.3 ou superior
(12c) (configuração
WebLogic opcional)
NAVEGADORES
Microsoft Internet
Explorer 9, 10, 11
Mozilla Firefox 43.0 ou
mais recente
Chrome 23 ou superior

Quest

• Avaliar o impacto e o agendamento
de patches
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Se você estiver localizado fora da América do Norte, poderá
obter informações sobre o escritório local em nosso site.

COMPARAÇÃO DE OBJETOS PARA
O GERENCIAMENTO DOS MESMOS
Além de fornecer suporte para comparar
objetos proprietários do Oracle
Developer, o Stat também permite que
você compare as configurações do
Oracle EBS com a maior parte dos tipos
de configuração AOL. As configurações
do Oracle EBS também podem ser
comparadas com mais de 100 tipos de
configurações adicionais para vários

FLUXO DE TRABALHO PARA
GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
E PROJETO
O Stat permite que você monitore todos
os problemas, automatize os processos
do trabalho equipe, agrupe as tarefas
por projeto, atribua requisitos de status
e forneça autorizações de aprovação.
Isso pode ser gerenciado a partir de uma
localização central, por meio do cliente
Web do cliente Stat para o Windows.
GERENCIAMENTO DE
CONFORMIDADE COM NORMAS
O Stat pode ajudar você a garantir a
conformidade com normas ao bloquear
e auditar alterações não autorizadas
realizadas em um aplicativo. Ele também
ajuda a reforçar as políticas de alteração
por meio do fluxo de trabalho, direitos
de segurança baseados em funções e
auditorias de quaisquer alterações feitas
na lógica de negócios subjacente. O Stat
também fornece relatórios relacionados
à conformidade para ajudar você a atingir
os seus objetivos de conformidade
com facilidade.
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.
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