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AZ ADATOK FELÜGYELETE

Vegye kézbe az adatok feletti felügyeletet!
Melyek az éppen Ön előtt álló legnagyobb kihívások az adatkezelés
terén? Most szembesül a nagy adatmennyiség okozta áradattal,
amelynek kezelése egyre nehézkesebb? Vagy egyszerűen csak
hatékonyabban és gazdaságosabban szeretné rendszerezni, kezelni
és felhasználni a napi szintű üzemi adatokat? Az adatkezelés modern,
átfogó nézőpontból való megközelítése számos előnyt nyújthat, bármi
is legyen az Ön előtt álló legfontosabb adatkezelési feladat. Ezek
közé tartozik a nagyobb biztonság, a mindennapi döntéseket jobban
támogató, áttekintő üzleti információ, a költségek csökkenése és a
nagyobb hatékonyság. Mi legyen tehát az első lépés?
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Konszolidálja, védje, elemezze, tárolja az
adatokat.
Az Oracle legfontosabb eszköze az adatok
értékének maximalizálására a piacvezető
Oracle Database. Ez a telephelyen, a
felhőben vagy teljesen összeállított
rendszerben is üzembe helyezhető adatbáziskezelő a legjobb módszer a szervezet minden
pontjáról származó adatok konszolidálására,
és egyszerűbbé teszi az adatok elérését,
védelmét és elemzését.

Az Oracle Database melyik kiadása
a legmegfelelőbb vállalata számára?
A világ egyes számú adatbázis-kezelője
által nyújtott előnyök nyilvánvalóak:
alacsonyabb hardver- és tárolási költségek,
nagyobb rendszerteljesítmény, egyszerűbb
szoftverportfolió, nagyobb hatékonysággal
dolgozó informatikai személyzet és
gyorsabb üzleti értékteremtés.
• Express Edition: Ingyenes a
fejlesztéshez, rendszerbe állítható és
terjeszthető
• Standard Edition One: Kisebb
vállalatokra optimalizálva
• Standard Edition: Megfizethető áron és
az összes funkcióval felszerelve közepes
méretű vállalatok számára
• Enterprise Edition: Piacvezető
teljesítmény, méretezhetőség, biztonság
és megbízhatóság
»»Itt összehasonlíthatja a kiadásokat:
oracle.com/goto/DBedition

Az Oracle Database Options és a Data
Security megoldások kiváló eszközök széles
körét kínálják az adatok védelméhez és
hozzáférhetőségük növeléséhez, továbbá
segítenek megfelelni az egyre szigorúbb
adatkezelési szabályozásoknak.
Az Oracle Fusion Middleware, az Oracle
Fusion Applications és az Oracle Cloud
Services termékcsaládok üzleti intelligenciát
nyújtó és analitikai eszközeinek széles köre
segítségével kiaknázhatja az adatokban
rejlő lehetőségeket, hogy hatékonyabbá
és megbízhatóbbá tegye a döntéshozatali
folyamatokat.
Végül, de nem utolsósorban, az
Oracle legkorszerűbb hardverei és teljesen
összeállított rendszerei biztonságosan tárolják
az adatokat, és optimalizálják az azokhoz
hozzáférő alkalmazások teljesítményét.
Az Oracle ONE Magazine jelen kiadása
bemutatja, hogyan aknázhatja ki legjobban
az adatokban rejlő értéket az Oracle integrált
hardver- és szoftvermegoldásainak teljes
kínálatára támaszkodva.
Reméljük, hasznosnak találja majd.

A COUCH NEVŰ
KANAPÉN
Foglaljon helyet. Engedje el
magát. Alakítsa ki a jövőjét.
Helyet foglalt már a Couch nevű
kanapén? Ez az Oracle és az Intel
által létrehozott népszerű közösségi
együttműködési és vitaplatform
tökéletes hely kapcsolatok
kialakítására, új elgondolások
megosztására és a sikerhez vezető út
titkainak leleplezésére.
A Couch mindenhol ott van, ahol
Ön is: blogokon, valamint a LinkedIn,
a Twitter és a Facebook rendszerben.
Ha részt vesz az Oracle valamelyik élő
eseményén, akár ténylegesen is helyet
foglalhat a Couch nevű kanapén!
És hogy miről beszélgetnek az
emberek? Íme, néhány példa:
• Hogyan hozható létre személyesebb
kapcsolat az ügyfelekkel?
• Lehetséges egy egységes, átfogó
márkakép kialakítása az interneten
keresztül?
• Hogyan aknázhatók ki a legjobban
egy intelligensebb felhő nyújtotta
lehetőségek, amelyek akár az
üzletmenet forradalmi átalakítását is
eredményezhetik?
»»Foglaljon helyet a Couch nevű kanapén,
és csatlakozzon a beszélgetéshez:
oracle.com/goto/thecouch

Nyereséges növekedés tervezése
Gondolt már valaha arra, milyen jó lenne 100%-os bizonyossággal
megjósolni a jövőt? Ezt az álmot még az Oracle sem segíthet
megvalósítani. De biztosítja azokat a megoldásokat, amelyekkel
megalapozottabbá és pontosabbá tehető a tervezés és az
előrejelzés.
Az Oracle nagyvállalati üzleti tervezési alkalmazásai támogatják
a stratégiai tervezést és a célkitűzések megállapítását, a pénzügyi
és üzemviteli tervezést a nyereségesség szem előtt tartásával, és
mindezt egy átfogó és teljesen integrált
termékcsalád formájában.
Az előnyök? Dinamikus, a
folyamatokat teljesen lefedő, egységes
tervezés, amely a legnyereségesebb
tevékenységekre összpontosít, hogy
megbízhatóbb számok és döntések révén
elősegítse a nagyszerű eredmények
elérését.

Mérje fel, hogy valójában mennyire vannak biztonságban
az adatai!
Az adatok összevonása egy biztonságos, központi adatbázisba
az első lépés az adatok megfelelő védelme felé. De csak az első
lépés.
Az Oracle a Database Options termékek és megoldások –
például az Oracle Identity Management – átfogó kínálatával
elősegíti az adatbiztonság megvalósítását és a belső fenyegetések
elleni védelmet, továbbá lehetővé teszi a szabályozásoknak való
megfelelést mind az Oracle által szállított,
mind a nem az Oracle által szállított
adatbázisok esetén.
Biztos kezekben tudja az
adatbázisokat?
»» T öltse ki az Oracle Enterprise Data
Security felmérést:
oracle.com/goto/SecurityAssessment

»»Tekintse meg a bemutatót:
oracle.com/goto/BusinessPlanning

Az adatbázisok biztonsági
mentésének tökéletesítése

»»Ismerje meg, hogyan használják ki az előnyöket az Önéhez hasonló
szervezetek: oracle.com/goto/OptimizedStorage

20%
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A nagy adatmennyiség nem csak a nagyvállalatokra jellemző.
Minden típusú és méretű szervezet minden korábbit meghaladó
mennyiségű adatot állít elő. De hatékony és biztonságos tárolás
nélkül a nagy adatmennyiség kezelése nagyon nehézzé válhat. A
következmények pedig igen komolyak lehetnek: növekvő költségek,
alacsonyabb teljesítményt nyújtó alkalmazások és lassú biztonsági
mentések.
Az Oracle Sun ZFS Storage Appliances készülékek kínálják
a leghatékonyabb és leggazdaságosabb adattárolást az Oracle
Database rendszerek számára. Az előnyök között említendő a
szokásosnál 3–5-ször hatékonyabb adattárolás és az alacsonyabb
beszerzési költségek az NAS-alapú Oracle Databases esetén, az
adatraktárak, OLTP rendszerek és vegyes környezetek adatbázison
belüli archiválásával.

TUDTA?

Az európai vállalatok mindössze 20%-a gondolja úgy,
hogy valódi előrelépést ért el a CX területén. Vesse
össze saját CX-tevékenységét a vetélytársakkal:

Az adathozzáférés biztosítása,
bármi is történjen
Bármi is okoz egy kiszolgálóleállást, csak
a probléma elhárítása számít. Üzemszünetek előfordulnak, akár tervezettek, akár
nem, és akár megelőzhetők lettek volna, akár nem. De a gyakoriságuk minimalizálható, és káros hatásaik mérsékelhetők. Az Oracle
megoldásai a következő téren nyújthatnak segítséget:
• Az adatok védelme a nem tervezett hardverhibákkal szemben
• A tervezett üzemszünetek mennyiségének csökkentése
• Az online hibajavítás és a gördülő frissítések támogatása
• Gazdaságos katasztrófa utáni helyreállítási lehetőség
Valójában elég sok terhet levesznek a válláról.
»»Ismerje meg a világ legnyugodtabb informatikai szakemberét:
oracle.com/goto/ServerAvailability

Oracle Business Intelligence Mobile
Egyszerű
Eg
gyszerű
ű módja
módja annak, hogy mindenhol
hozzáférhessen
hozzáférhessen üzleti
üzleti információihoz.
információihoz.

»»oracle.com/goto/CXanalysis

A TÖKÉLETES PÁROSÍTÁST KERESI?
A nagyvállalatokhoz hasonlóan sok közepes méretű
vállalat is úgy találja, hogy az általános, mindenkire
szabott informatikai megoldások nem elégítik ki az
igényeiket. Gyakran azonban nem engedhetnek meg
maguknak egy rendelésre, egyedileg készített megoldást.
Az Oracle Industry Solutions megoldásai az Oracle
szoftver- és hardvertermékeinek teljes, nyílt és integrált
kombinációit kínálják –
alacsonyabb költségekkel –,
amelyek gyorsabbá teszik
a piacra jutást, és valódi
versenyelőnyt biztosítanak.
»»További információ az Oracle
Industry Solutions megoldásairól:
oracle.com/goto/IndustrySolutions

Istvan Viz

+ 36 1 801 7716

A BIZONYÍTÉKOK
EREJE
A szervezetek növekedésével
párhuzamosan gyakran egyre
összetettebbé válnak az üzleti folyamatok.
Az ebből eredő kihívások leküzdéséhez
elengedhetetlen a pénzügyi vezetők
proaktív hozzáállása. Fő céljaik:
1. az eredmény javítása a pénzeszközök
elszivárgásának megakadályozásával és a
készpénzforgalom javításával;
2. a folyamatok hatékonyságának növelése
a vezérlés automatizálásával és a
kivételek kezelésével;
3. az üzemi kockázatok csökkentése a
tranzakciók 100%-ának ellenőrzésével a
szabályzatoknak való megfelelés terén.
Az Oracle’s Advanced Controls vezérlői az
ERP-konfigurációk és a tranzakciók 100%ának folyamatos figyelésével segítik a
pénzügyi vezetőket céljaik elérésében, mert
bármilyen probléma felmerülése esetén
lehetővé teszik az azonnali beavatkozást.
Az Oracle’s Fusion Advanced Controls
vezérlői emellett az E-Business Suite, a
PeopleSoft, a JD Edwards és egyéb ERP
rendszerek teljes életciklusa során előnyt
nyújthatnak. Olyan átfogó megoldást
jelentenek, amellyel felderíthetők a
problémaforrások, kezelhetők az incidensek,
és betartathatók a szabályozások.
»»Hallgassa meg az AppCast tájékoztatót:
oracle.com/goto/FusionApps

ORACLE ONE MAGAZINE
AZ ÁTTEKINTHETŐ ADATOK JELENTŐSÉGE

Mennyire jól ismeri
ügyfeleit?
Az internet, a közösségi hálózatok
és az intelligens mobilkészülékek
rengeteg új lehetőséget
biztosítanak a vásárlók számára.
De a technológia azt is lehetővé
teszi, hogy a szervezetek többet
megtudjanak róluk. Mindössze a
megfelelő eszközökre van szükség a
minden egyes felhasználói művelet
által generált adatok
összegyűjtéséhez és helyes
értelmezéséhez.

igényeit, ennek eredményeképpen pedig
jelentősen növelheti az értékesítéseket,
és garantálhatja az ügyfelek hosszú távú
elégedettségét.
»»Tekintse meg a bizonyítékot az ügyfelek
videóin:
oracle.com/goto/FusionHub

Az Oracle Fusion Customer Hub,
az Oracle Sales Cloud (korábbi
nevén Oracle Fusion CRM) része,
segít abban, hogy egyetlen,
átfogó képet alakíthassanak ki az
ügyfelekről a teljes szervezetben,
összevont és megtisztított adatok
alapján.
Így jobban megértheti
az ügyfelek aktuális és a
jövőben valószínűleg felmerülő
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Megfelelő
berendezés
vállalata
számára?

Emelkedjen ki
versenytársai közül!
Nem sok érzés hasonlítható ahhoz
az üzleti életben, mint amikor tudja,
előnyben van. Nincs garantált recept
ennek elérésére, de a technológia
mindenképpen a segítségére lehet,
különösen, ha az alkalmazások
futtatásáról van szó.
Az Oracle WebLogic Server 12c az
egyes számú alkalmazáskiszolgáló a
hagyományos és felhőkörnyezetekhez.
A legnagyobb teljesítményt és stabilitást
nyújtja, egyszerűvé teszi a rendszerbe
állítást és a felügyeletet, és modern,
pehelykönnyű fejlesztési platformja révén
biztosítja a gyors piacra jutást.
Lehetővé teszi a köztes szoftverek
teljesítményének és felügyelhetőségének
optimalizálását, valamint az alkalmazási
infrastruktúra konszolidálását megosztott
szolgáltatások vagy a felhő használatával.
Emellett, minthogy egy bevált, gazdaságos
megoldásról van szó, kevesebb fejfájással
kell számolnia az áttelepítéskor.
»»5 ok, hogy frissítsen az Oracle WebLogic
Server rendszerre:
oracle.com/goto/WebLogic-webcast

Valóban használható üzleti intelligencia
Ahhoz, hogy a leghatékonyabban kihasználja az
adatokban rejlő lehetőségeket, látnia kell és meg
kell értenie az adatokat, hogy cselekedhessen azok
alapján. Ehhez egy helyen kell tárolni az összes
adatot, hogy a megfelelő személyek hozzájuk
férjenek, és egyszerűen szerezhessenek átfogó, a
napi munkához felhasználható információt.
Az Oracle Business Intelligence Foundation
Suite az üzleti intelligenciával kapcsolatos átfogó
képességeinek köszönhetően mindezt lehetővé teszi.
E képességek között említendő a nagyvállalati szintű
jelentéskészítés, az irányítópultok, az ad hoc elemzés,
a többdimenziós OLAP-adatkockák, a scorecardok és
a prediktív elemzés, mindez egy integrált platformon.
A legújabb kiadás több mint 200 fejlesztést
tartalmaz a funkciók, a teljesítmény és a felhasználói
élmény terén.
»»Fedezze fel ezeket az izgalmas új szolgáltatásokat:
oracle.com/goto/11g-whitepaper

Az Önökéhez hasonló
növekvő szervezeteknek
gyakran a nagyvállalatokra
jellemző kihívásoknak kell
megfelelniük, például a nagy
adatmennyiség kezelése
terén, de ehhez nem áll
rendelkezésükre nagyvállalati
szintű költségvetés. Az
Oracle érti az ebben rejlő
nehézséget. Ezért fektetett
be olyan teljesen összeállított
rendszerek létrehozásába,
mint például az Oracle
Database Appliance, amelyek
egyszerűek, megbízhatóak és
megfizethetők. Eljött hát az
ideje, hogy feltegye magának
a kérdést: megfelelő a
megoldás vállalata számára?
»»Az Oracle Database Appliance
felmérés kitöltésével 5 perc
alatt megkapja a választ:
oracle.com/goto/DbAnalysis

Működhet-e vállalata még zökkenőmentesebben?
A közepes méretű vállalatok gyors növekedése egyre kiterjedtebb
és összetettebb üzleti folyamatokat eredményez. Ezek
támogatására gyakran különböző szállítóktól beszerzett elszigetelt
alkalmazásokból és rendszerekből összeállított infrastruktúrát
alakítanak ki. Ha ez ismerősen hangzik, akkor időt és pénzt
takaríthat meg, ha átgondolja a folyamatok kezelésének módját.
Az Oracle’s JD Edwards EnterpriseOne rendszere
átfogó, szabványokon alapuló ERP szoftverekből álló integrált
alkalmazáscsalád. A segítségével kezelheti a pénzügyeket, a
projekteket, az eszközöket és a megrendeléseket, továbbá
jelentéseket készíthet mindezekről, de továbbra is Ön választhatja
ki a használni kívánt adatbázis-kezelőket, operációs rendszereket
és hardvereket, hogy az egyéni üzleti igényeinek megfelelő
megoldást alakíthasson ki. Még Apple iPad készüléken is
futtathatja az alkalmazásokat!

Save
Save up
up to
to an
an
additonal
additonall 15%
15% on
n
Oracle‘s record-breaking
SPARC servers

»»Tekintse meg az elért előnyökről beszélő ügyfeleinket:
oracle.com/goto/jde-EnterpriseOne

Élénk vita a kockázatokról
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A különböző iparágakban
tevékenykedő, különböző
földrajzi régiókból
származó több tízezer
tagnak köszönhetően
a LinkedIn keretében
működő Business
Technology Forum mindig
informatív vitáknak ad
helyt (néha nagyon
is élénk vitáknak!) a
közepes méretű vállalatok
előtt álló technológiai
és üzleti problémákkal
kapcsolatban.
Egy közelmúltbeli
vita középpontjában
a különböző kockázatoknak az üzleti siker szempontjából való
jelentősége állt, és a vita kimenetele meglepő tanulsággal
járt. Például több résztvevő a szabályozást tekintette
kulcsfontosságúnak az egyéb problémák, így a biztonság és a
gazdasági stabilitás helyett.
Samuel Smit, hivatásos projektmenedzser szerint „Ha
abból a szempontból nézzük az üzleti kockázatokat, hogy
melyiknek egyre nagyobb a súlya, akkor egyetértek azzal, hogy
a szabályozás az egyes számú kockázat, hiszen ez határozza
meg a játékszabályokat”. A szaúd-arábiai Khaled El Gakhlab is
egyetértett, hozzátéve, hogy „A legnagyobb kockázatunk ebben
az évben (váratlan módon) a szabályozó testület, hiszen mostantól
az összes hitel- és pénzintézetnek be kell tartania a központi
banki szabályozásokat, és nagyon rövid időszakot hagytak a
megfelelőség biztosítására”.
Ezek a megjegyzések jól szemléltetik, hogy a
szabályozásoknak való folyamatos megfelelés igénye egyre
lényegesebb szerepet játszik az üzleti siker elérésében.
»»Ismerje meg, hogy az Oracle miért az egyik elismert vezető a
szabályozásoknak való megfeleléssel kapcsolatos kulcsfontosságú
megoldások, például az identitáskezelés terén:
oracle.com/goto/IDManagement

KAPCSOLATFELVÉTEL
További információ telefonon:
+36 1 801 7716
E-mailben: istvan.viz@oracle.com
»»oracle.com/hu/tgb

Delia Patrascu
D

+36
+ 1 224 1838

delia.patrascu@oracle.com
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Drive IT Performance
with Oracle Database
Modernisation
The future of data management is evolving rapidly.
With exponential data growth and greater demand for IT resources facing
every business, keeping your Oracle database technology
up-to-date is more important than ever.
Get the full story on Oracle Database Modernisation here

oracle.com/goto/modernise
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Maconomy: a projektalapon működő
szervezetek integrált ERP megoldása

Az alacsony informatikai költségek
titka

Maximális értéket vár el
a kiszolgálóktól?

A Maconomy 3 évtizede szolgálja a
projektalapon működő professzionális
szolgáltatócégek (pl.: marketingkommunikációs ügynökségek,
könyvvizsgáló- és adótanácsadó irodák,
tanácsadó cégek) ERP igényeit.
A Maconomy szerves része a projekttervezés és az erőforrás-menedzsment is,
alkalmazható cégcsoportok kezelésére.
Iparági legjobb gyakorlatokat tartalmaz,
moduljai az összes kulcsterületet lefedik.
Az integrált, szerepkör alapú,
felhasználónkként optimalizált felületekkel
rendelkező alkalmazás ügyfelei között
globális szervezetek (pl. Deloitte, Publicis
Groupe) mellet számos hazai cég is
megtalálható, mint az OTP Hungaro-Projekt
Kft, vagy a Sziget fesztivált szervező iroda.
A nemrég megjelent Maconomy 2.0
ergonómiai és technológiai újdonságokat
is tartalmaz, ezek közé tartozik az
okostelefonos timesheet kliens is.

Az üzemszünetek, akár tervezettek,
akár váratlanok, igen költségesek
lehetnek. Teljesen védve van vállalata
a hirtelen hardverhibákkal szemben?
Elérhetik az alkalmazottak a legfontosabb
alkalmazásokat akkor is, ha tervezett
üzemszünet közeleg?
Az Oracle Database Standard Edition
kiadással együtt szállított Oracle Real
Application Clusters termék támogatja
egy adatbázis transzparens rendszerbe
állítását kereskedelmi forgalomban kapható
kiszolgálók fürtjén, így megvalósítható a
hibatűrés pontosan ezekre a helyzetekre.
Ennek eredményeképpen jelentősen
csökkenthetők a hardverrel és a
felügyelettel kapcsolatos költségek.

Kiemelkedő teljesítmény és a
versenytársak hasonló rendszereinél
alacsonyabb költségek: ezeket kínálják az
új Oracle SPARC T5-kiszolgálók. De nem
várjuk el, hogy csak a szavunknak higgyen,
be is akarjuk bizonyítani mindezt. Erre
szolgál a SPARC-kiszolgálókhoz készült
Oracle értékszámológép. Ezzel az új
eszközzel:
• megállapíthatja, milyen megtakarításokat
érhet el az adatközpontban;

»»Olvassa el az erről szóló tanulmányt:
oracle.com/goto/RealApplication

• megismerheti a vállalata számára
elérhető előnyöket;
• számszerűen lemérheti az Oracle
SPARC-kiszolgálók nyújtotta értéket.
»»Próbálja ki a számológépet:
oracle.com/goto/SPARCvalue

»»További információk: trl.hu
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The Couch is where today’s business leaders come to
talk. About what works. About what doesn’t. And about
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