Toad for SQL Server
Vá além do SQL Server Management Studio (SSMS) para simplificar
o desenvolvimento, a implantação e a administração do SQL Server.

O Toad for SQL Server resolve os
desafios únicos que os profissionais
do SQL Server enfrentam. Ele combina
automação completa de tarefas
administrativas e de desenvolvimento
com a mais avançada funcionalidade
disponível. Ao oferecer uma variedade
de edições especializadas desenvolvidas
para o seu cargo, o Toad for SQL Server
permite que você alcance os mais altos
níveis de desempenho de aplicativo e
banco de dados ao mesmo tempo que
facilita a sua vida.
TM

O Toad for SQL Server facilita as
seguintes atividades:
• Comparar e sincronizar dados de tabela
e esquemas
• Executar scripts SQL para múltiplas
instâncias do SQL Server
• Reverter transações dos registros de
transação do SQL Server
• Gerenciar trabalhos de agentes do
SQL Server
• Otimize o SQL para aprimorar o
desempenho de aplicativos

"Estamos constantemente
à procura de maneiras
de aumentar a
produtividade do nosso
trabalho. Adicionar o
Toad for SQL Server
proporciona um kit de
ferramentas muito maior
que economiza tempo
durante desenvolvimento,
implantação e manutenção.
Um ganho em todos
os níveis!"
Michael Lato, Municípios
do leste de Quebec

BENEFÍCIOS:
• Automatiza tarefas de rotina para
que você possa focar em projetos
de maior valor
• Compara e sincroniza esquemas,
objetos e dados do SQL Server
• Acelera o desenvolvimento do SQL
e do T-SQL
• Automatiza o ajuste de desempenho
do SQL
• Conecta-se ao SQL Azure e usa os
mesmos recursos do Toad, como
se fosse um banco de dados SQL
Server local

A comparação de recursos do Toad for SQL Server torna rápido e fácil detectar as
diferença e sincronizá-las.

REQUISITOS DO SISTEMA
PLATAFORMA
Mínimo de 600 MHz, 1 GHz
recomendado
MEMÓRIA
Mínimo 512 MB, 1 GB
recomendado
ESPAÇO EM DISCO RÍGIDO
104 MB
SISTEMA OPERACIONAL
Windows Server® 2003
Windows Vista® (32 bits ou
64 bits)
Windows Server 2008 (32 bits
ou 64 bits)
Windows Server 2008 R2
(64 bits)
Windows Server 2012
Windows® 7 (32 bits ou 64 bits)
Windows 8 (32 bits ou 64 bits)
Windows 8.1 (32 bits ou 64 bits)
Windows 10
SERVIDOR DE BANCO
DE DADOS
Suporte limitado do SQL
Server® 2000 (Service Pack 3
ou posterior)
SQL Server 2005 (Service
Pack 2 ou posterior) e SQL
Server 2005 Express
SQL Server 2008 e SQL Server
2008 Express
SQL Server 2008 R2 e SQL
Server 2008 R2 Express
SQL Server 2012 e SQL Server
2012 Express

PRINCIPAIS RECURSOS DO TOAD
FOR SQL SERVER:
• Execução em grupo – Execute os scripts
SQL em múltiplas instâncias do SQL
Server. Isso simplifica os requisitos de
administração e de desenvolvimento
durante a implementação de mudanças
no banco de dados em grande escala.
• Comparação e sincronização –
Compare dados, esquemas e servidores
com apenas alguns cliques. Visualize
resultados da comparação e gere
os scripts de alteração necessários
para atualizar o ambiente de destino.
Os scripts podem ser executados
de modo interativo ou programados
com facilidade por meio da avançada
interface de Gerenciamento de trabalhos
do Toad.
• Leitor de registro de transação –
Recupere esquemas e dados dos
registros de transações on-line e dos
arquivos de backup. Analise e recupere
dados de operações com facilidade,
como procedimentos armazenados
alterados, dados truncados ou inserções,
atualizações e exclusões.
• Gerenciamento de trabalhos – Gerencie
trabalhos do SQL Server e tarefas do
Windows simultaneamente por meio de
um visualizador no estilo agenda para
um ou múltiplos servidores.
• SQL Optimizer – Identifique possíveis
problemas de desempenho, automatize a
otimização do SQL e gere as alternativas
SQL de melhor desempenho. Utilize
também a otimização de índices e a
análise de alteração de plano.
• Recuperação de scripts SQL – Consulte
todas as instruções SQL executadas com
relação ao ambiente de banco de dados,
uma vez que todas elas são salvas
automaticamente. Essas declarações
podem ser pesquisadas, recuperadas
e salvas, permitindo-lhe localizar
declarações de modo rápido para
análise e utilização de longo prazo.

• Automação – Automatize e agende as
tarefas redundantes e de rotina para
economizar tempo e permitir que você
foque em tarefas de maior valor.
• Controle de versão – Integre o suporte
a controle de versão no nível de objeto
para Microsoft Team Foundation
Server (TFS), Visual SourceSafe,
CVS e Subversion.
• Designer do plano de manutenção –
Use uma interface familiar e intuitiva
para projetar e atualizar seus planos de
manutenção do SQL Server. As tarefas
de backup do plano de manutenção
são compatíveis com o LiteSpeed for
SQL Server.
• Envolvimento da comunidade – Receba
suporte e experiência baseados na
comunidade on-line do Toad World para
ajudá-lo a criar, gerenciar e entender
melhor seus ambientes do SQL Server
para que você possa aproveitá-los
ao máximo.

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.

• Depurador – Realize depuração avançada
de script SQL e T-SQL. É possível analisar
e depurar código rapidamente para definir
pontos de interrupção, depurar chamadas
aninhadas e monitorar expressões e
variáveis locais, globais e personalizadas.

SQL Server 2014 Enterprise
e SQL Server 2014 Express
SQL Azure
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