
Oracle Database Appliance (ODA) és un paquet completament integrat de software, 
computació, xarxes i emmagatzematge que s'ha optimitzat i dissenyat per oferir un 
gran rendiment i escala per a les seves aplicacions i bases de dades Oracle. ODA 
redueix la complexitat, estalvia temps i li permet començar a operar amb més 
rapidesa.
 
Oracle Database Appliance li pot fer estalviar centenars d'hores només durant el 
primer any perquè pugui dedicar aquest temps a projectes que impulsin el negoci. A 
més, no només està dissenyat per al món on-premise, sinó que també ho està per al 
núvol.

www.abast.es

Alta disponibilitat i seguretat integrada

Oracle Database 
Appliance (ODA)

Optimitzat, senzill i assequible

Senzill
Amb ODA tot és senzill,

des de la implementació, a la
admistració i suport

Optimitzat
Executi la seva BBDD en un dispositiu
dissenyat específicament per a això

Assequible
Amb un cost inicial baix i opcions

de llicenciament flexibles

L'àmplia família de productes proporciona una varietat 
de nivells de disponibilitat per complir les seves SLA.

Sistema d'alta disponibilitat (HA) totalment redundant 
dissenyat per a aplicacions de missió crítica.

Funcions de seguretat integrades d'Oracle en hardware i 
software.

Les actualitzacions freqüents de pegats protegeixen tot 
l’stack.

Suport en local i Oracle Cloud

Les mateixes prestacions i estàndards en local i en Oracle 
Cloud.

Backup de les dades crítiques.

Arxiu de dades no crítiques a un preu assequible.

Capacitats integrades i possibilitat d'executar el mateix 
software en local i en el núvol.
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Per què ABAST?

Mantenim amb Oracle una estreta col·laboració des de fa més 
de 20 anys i comptem actualment amb un equip de més de 
70 professionals experts en tecnologia Oracle que sumen més 
de 170 certificacions oficials. Nombroses acreditacions 
"Oracle Expertise" i especialitzacions, així com diversos 
premis rebuts, demostren el nostre alt grau de coneixements i 
experiència amb la tecnologia i solucions d'Oracle..

Les principals 5 raons per passar-se a 
ODA.

L'optimització de la base de dades i aplicacions l’ajuda a 
millorar el seu negoci. ODA l'ajuda a executar tot de la manera 
més rendible, mentre maximitza els seus recursos.

Com a paquet completament integrat de software, computa-
ció, xarxes, i emmagatzematge, ha estat creat per un sol equip 
de desenvolupadors de hardware i software.

Aquestes serien les principals raons per passar-se a ODA:

AbastSPI premi al millor partner ODA el 
2019

ABAST SPI, empresa de el grup ABAST, va ser premiada com a 
Millor partner d'Oracle Database Appliance (ODA), sistemes 
dedicats dissenyats per optimitzar el rendiment d'aplicacions i 
bases de dades d'Oracle.

Ràpid retorn de la inversió
Oracle Database Appliance li permet accelerar el temps 
de generació de valor. Un sol administrador de bases de 
dades pot implementar una base de dades altament 
optimitzada en tan sols 30 a 90 minuts. I amb la base de 
dades llesta per funcionar, el seu equip pot passar a 
altres projectes estratègics més ràpid.

1.

Fàcil de mantenir
Pot estalviar temps, diners i esforç contínuament amb 
Oracle Database Appliance (ODA). És una completa 
solució llesta per funcionar amb diagnòstics integrats 
que monitoritzen el sistema per a vostè. El manteniment 
també es simplifica a través de pegats automatitzats.

2.

Assequible per a qualsevol organització
Pagui només els nuclis que necessiti i quan els necessiti, 
amb llicències de capacitat sota demanda per a Oracle 
Database Appliance (ODA). No cal que pagui per avançat 
per la capacitat futura, que potser encara no utilitzi. Les 
llicències d'Oracle Database Appliance són molt assequi-
bles, el que ajuda a estalviar al llarg de la vida del seu 
sistema.

3.

Més valor per al negoci
Totes les empreses volen treure el màxim profit de la 
configuració de la base de dades. Oracle database 
Appliance X8 ho fa més fàcil. Ja que ajuda a millorar el 
rendiment i l'agilitat de la base de dades clau i les 
càrregues de treball de les aplicacions, perquè pugui 
impulsar la productivitat i augmentar els ingressos.

4.

A punt per al núvol
Siguin quins siguin els seus plans, Oracle Database 
Appliance és optimitzat per al núvol. Pot realitzar còpies 
de seguretat i arxivar les seves dades en Oracle Public 
Cloud i moure fàcilment les seves càrregues de treball 
quan sigui necessari, el que fa que la inversió s'adapti a 
les necessitats del futur. Oracle Database Appliance està 
dissenyat tant per on-premise, com per encaixar directa-
ment en la seva estratègia en el núvol.

5.


