
BizTech dostarcza licencje Oracle wraz z ATiK m.in. do: Grupa PZU SA, PWPW SA, MPWiK oraz dora-

dza m.in.: NBP (audyty legalności licencji), PWPW SA (analiza i optymalizacja licencji), Grupa PZU SA 

(doradztwo). 

Nie mając odpowiedniej wiedzy o sposobie funkcjonowania firmy Oracle oraz o jej modelach licencyjnych, 

bardzo trudno podjąć optymalną decyzję co do wyboru licencji. Dotyczy to również migracji jednych licen-

cji w inne i zakupów wsparcia (ATiK).  

Co więcej, Oracle często zmienia sposób licencjonowania, produkty i ich składniki. To niesie ze sobą za-

grożenie, że pomimo posiadania licencji można ich używać w sposób niezgodny z warunkami.  

Obniżenie kosztów wsparcia jest możliwe np. poprzez migrację baz danych Oracle do wersji 12c. Stała się 

ona w pełni uzasadniona biznesowo w styczniu 2016 r., ponieważ w grudniu 2015 r. wygasła przedłużona 

o rok asysta techniczna Oracle dla wersji 11R2 na poziomie Premier Support. Można kupić asystę Exten-

ded Support, ale jest to związane ze wzrostem kosztów. 

Analiza i optymalizacja licencji Oracle

BizTech, po analizie stanu posiadania i potrzeb Klienta, udziela wszelkich potrzebnych 

informacji do podjęcia uzasadnionej biznesowo decyzji uwzględniającej: 

 Ochronę przed wydatkami, związanymi z ewentualnym użyciem licencji niezgodnie

z wymaganiami.

 Obniżenie kosztów asysty technicznej i kontynuacji (ATiK) poprzez optymalizację licencji.

 Obniżenie kosztów zakupów programów i licencji.

Czy  Zarząd jest pewien, że licencje Oracle są używane prawidłowo  

i nie ma ryzyka bardzo dużych kar przy ewentualnym audycie Oracle? 

Czy  w momencie przedłużania asysty Oracle wykonywana jest jej optymalizacja? 

Czy  nowe możliwości i wymagania dotyczące licencji Oracle są na bieżąco 

analizowane? 
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Projekt migracji zrealizowany 

w dużej polskiej instytucji  
z obszaru finansowego  

Inwentaryzacja 

Analiza początkowego stanu posiadania na podstawie dokumentów za-
kupu licencji, zestawień instytucji i innych   

Analiza środowiska informatycznego pod kątem ilości i sposobu użycia 
licencji   

Inwentaryzacja i ocena przyszłych potrzeb 

Analiza Analiza aktualnych cenników Oracle oraz dokumentów List Suplement 

Raport Opracowanie sprawozdania i propozycji optymalizacji 

Prezentacja Prezentacja wyników 

CASE STUDY 

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

 Certyfikaty handlowe Oracle

Przykładowe ryzyka 
Na podstawie zrealizowanych 

projektów  

Przy zakupie pewnych produktów Oracle, głównie z grup związanych z finansami, wbudowana jest w nie 

baza danych. Jednak tylko do momentu, w którym dokona się pewnej, niezgodnej z zasadami modyfika-

cji: zmiana schematu danych, dodanie raportu itd. Od tego momentu za bazę danych trzeba oddzielnie 

płacić. A są to duże pieniądze.  

Jeśli oprogramowanie Oracle jest zainstalowane na macierzach w środowiskach z wirtualizacją opartą 

o VMware, to wszystkie podłączone do macierzy serwery, które nawet nie używają tych programów,

muszą na nie mieć wykupione licencje. Wystarczy, że je „widzą”. To bardzo radykalna zasada, mówiąca 

o intencji i możliwości użycia.


