
 

 

Oracle rozwija się bardzo szybko. Od 2005 roku nieustannie kupuje kolejne firmy z branży IT: PeopleSoft, 

Hyperion, Oblix, Retek, BEA, Sun i wiele innych.  

 

Po raz pierwszy Klienci mają dostęp do zintegrowanych z bazą danych i serwerem aplikacji 

rozwiązań sprzętowych: w pełni skalowanych serwerów Intelowych i SPARCowych, pamięci masowych 

typu NAS i SAN, pamięci taśmowych oraz pamięci typu Flash. Uzupełnia to wszystko technologia, 

wspierająca filozofię chmury oraz wirtualizacja, umożliwiająca znalezienie złotego środka na ma-

szynach wieloprocesorowych pomiędzy ceną licencji i wydajnością. To tworzy przed odbiorcami rozwiązań 

zupełnie nowe perspektywy technologiczne. Jednak technologia - choć coraz doskonalsza - osiągając 

niespotykany dotąd poziom komplikacji, wymaga coraz większej wiedzy i doświadczenia.  

 

Rośnie tak zwany próg wejścia w nowe lub połączone rozwiązania. Klienci to rozumieją i w szer-

szym zakresie korzystają z naszych usług eksperckich i edukacji. Samodzielnie jest bardzo trudno zdobyć 

konieczną wiedzę, a koszty tego są bardzo wysokie. 

Projekty, audyty i procedury utrzymaniowe  
środowisk IT Oracle 

BizTech doradza  w zakresie legalności i optymalizacji licencji Oracle m.in.: NBP (audyty legalności licen-

cji), PWPW SA (analiza i optymalizacja licencji), Grupa PZU SA (doradztwo).  

 

BizTech dostarcza licencje, wdrożenia i konsultacje w zakresie rozwiązań Oracle m.in. dla: NBP,  

Grupa PZU SA, PWPW SA, SPEC, KGHM, Politechnika Wrocławska. 



 

BizTech Konsulting SA, ul. Wolność 3A (VI p.), 01-018 Warszawa, tel. 22 100 10 00, fax 22 100 10 99 

info@biztech.pl, www.biztech.pl  

 Audyty 

Audyty środowisk informatycznych opartych o technologię 

Oracle, Microsoft, Symantec i VMware; audyty wykonywane 

są pod względem wydajności, bezpieczeństwa i licencji.  

 Aktualizacja 
Migracja bazy danych i middleware Oracle z 10g i 11g  

do 12c.  

 Wirtualizacja 
Wirtualizacja środowiska Oracle OVM, rozwiązania wysokiej  

dostępności: Oracle RAC i ASM.  

 Bezpieczeństwo Kopie zapasowe: Oracle RMAN i Symantec.  

 Utrzymanie 

Procedury utrzymaniowe środowiska informatycznego  

Oracle: kopie i odtworzenie po awarii, strojenie,  

bezpieczeństwo i inne.  

 Ciągłość dostępu 
Usuwanie awarii oprogramowania i sprzętu; również  

„raport otwarcia”.  

 Warsztaty 
Dedykowane zaawansowane warsztaty dla administratorów  

Oracle.  

BizTech dysponuje doskonałymi specjalistami Oracle z wieloletnim doświadczeniem,  

potwierdzonym m.in. certyfikatami Oracle: 

 
 Certified Professional DBA 7,3; 8i; 9i; 10g; 11g i 12c  

 Certified Expert RAC 10g i 11g and Grid Infrastructure Administration 

 E-Business Suite 11i i R12 Applications Database Administrator Certified Professional 

Usługi BizTech w ramach technologii Oracle 

Specjalistyczną kadrę BizTech stanowią eksperci oraz najlepsi w Polsce trenerzy z uczelni wyższych. 

Wysoki poziom merytoryczny konsultantów wynika z ich bogatego doświadczenia, nabytego w toku reali-

zacji różnych projektów, oraz z prowadzenia przez nich specjalistycznych warsztatów, które weryfikują  

i ugruntowują ich wiedzę.  


