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TLAČOVÉ SPRÁVY

Zákazníci volia Oracle Autonomous Database vďaka spoľahlivému zabezpečeniu dát
a podpore pre zrýchlenie inovácií
Spoločnosť Oracle na konferencii Oracle OpenWorld 2018 predstavuje rozširujúce funkcie a nové možnosti
nasadenia databázy Oracle Autonomous Database. Technologický riaditeľ (CTO) a predseda predstavenstva
spoločnosti Oracle Larry Ellison sa databáze venoval na konferencii vo svojom úvodnej prezentácii.
Spoločnosť Oracle oznámenými novinkami potvrdzuje svoj záväzok voči zákazníkom po celom svete, ktorí
svoje kritické úlohy prevádzkujú na najobľúbenejšej a technologicky najpokročilejšej databáze poskytovanej
formou cloudovej služby.
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Databáza Oracle Autonomous Database využíva prielomovým spôsobom technológie strojového učenia,

výbavou od AMD

vďaka čomu ponúka bezkonkurenčnú dostupnosť, vysoký výkon a zabezpečenie za nižšiu cenu. Oracle
Autonomous Database je prevádzkovaná na cloudovej infraštruktúre Oracle. Dokáže sama riadiť svoju
prevádzku, zaisťovať zabezpečenie aj riešiť prípadné problémy, automatizuje kľúčové procesy správy
vrátane nasadzovania opráv, ladenia a inovácie. Prevádzka kritickej infraštruktúry je vďaka tomu
automatizovaná v kvalite, ktorú ponúkajú moderné cloudové služby určené podnikom. Databáza je
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Samsung Galaxy S10 prinesie
zmeny v zabezpečení. So skene
dúhovky sa už nepočíta

navrhnutá tak, aby neustále vyhľadávala bezpečnostné hrozby a počas prevádzky nasadzovala aktualizácie,
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čím sa predchádza kybernetickým útokom aj krádežiam dát. Súčasťou portfólia cloudových databázových

Rouyu FlexPai predstavený: Prv

služieb Oracle sú Oracle Autonomous Transaction Processing a Oracle Autonomous Data Warehouse,

skladací smartfón na svete sa st

špeciálne vyladené pre konkrétne typy úloh.

skutočnosťou

https://touchit.sk/jedina-autonomna-databaza-na-svete-dalej-rozsiruje-svoje-funkcie/199247



2/4

11/2/2018

Jediná autonómna databáza na svete ďalej rozširuje svoje funkcie

Na práve prebiehajúcej konferencii Oracle OpenWorld 2018 podrobne opisujú využitie databázy Oracle na
DNES (11:12)

riadenie inovácií predstavitelia mnohých spoločností, renomovaných značiek, rešpektovaných inštitúcií aj
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rýchlo sa rozvíjajúcich riem. Patria k nim o. i. CERN, KPMG, AkerBP, Data Intensity, Drop Tank, KGHM

bude v aplikácii zobrazovať

International Ltd., Nova Southeastern University a Ocean X.

reklama

„Oracle Autonomous Database znamená úplne novú éru správy dát,“ uvádza Andrew Mendelsohn, výkonný
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viceprezident spoločnosti Oracle pre databázy. „Naši zákazníci vidia, že cloudová databázová služba pri

Aj je to tu – Alza prichádza s

prevádzke kritických podnikových úloh výrazne znižuje zložitosť celého prostredia a súčasne poskytuje

produktami pod vlastnou značk

bezkonkurenčné zabezpečenie, dostupnosť aj zníženie nákladov.“

Budú aj na Slovensku a zameraj

 461

na prívetivú cenu

Nedávne štúdie nezávislých výskumných riem potvrdzujú, že databázu Oracle Autonomous Database je
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možné jednoducho používať a služba pritom ponúka vysoký výkon a pružnosť. Podľa porovnania



Univerzálna rýchlonabíjačka

spoločnosti Pique Solutions prekonáva Oracle Autonomous Data Warehouse konkurenčnú službu Amazon
Redshift, pretože zákazníkom všetkých veľkostí ponúka nižšiu cenu, vyšší výkon a zníženie nákladov na
správu a prevádzku. Štúdia spoločnosti WinterCorp podobne odporúča službu Oracle Autonomous Data

Všetky novink

Warehouse pre jej jednoduchosť a úsporu nákladov pri úlohách riadenia dát.
Spoločnosť Oracle organizáciám prechod na databázu Oracle Autonomous Database ďalej uľahčuje, pretože
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TÝŽDEŇ
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im pritom umožňuje využiť a ešte zvýšiť hodnotu existujúcich investícií. V rámci programu Oracle BYOL
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(bring your own license) môžu zákazníci preniesť svoje súčasné licencie na databázy Oracle na vlastnej

Telekom a jeho vianočná ponuk

infraštruktúre (on-premise) a využiť ich pre prevádzku databázových úloh v cloude Oracle.
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