
Quistor byl vybrán jako halvní partner OCRE. Rámcovou smlouvu OCRE zajišťuje Evropská Asociace
GÉANT. Podle rámcové smlouvy OCRE je Quistor výhradním prodejcem služeb Oracle Cloud v šesti
evropských zemích: Belgii, České republice, Itálii, Nizozemsku, Španělsku a Velké Británii. Společnost
Quistor podporuje evropské instituce výzkumu a vývoje na jejich osobní cestě do cloudu pomocí naší
široké nabídky služeb.

Quistor, váš partner pro cloud
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Vzdělávací a výzkumné instituce vstupují do nové éry nepředvídatelných změn. Je důležitější než kdy
jindy zůstat ve spojení, poskytovat hodnotu a být agilní. K udržení kroku s touto změnou musí
organizace přehodnotit svoji digitální strategii. Quistor je váš důvěryhodný partner, který se s vámi
vydal na tuto novou cestu. Nabízíme hluboké technické znalosti a dlouholetou zkušenost.
Provedeme vaši organizaci cloudovou a digitální transformací podle vašich plánů.
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Oracle Cloud Infrastructure

https://www.quistor.com/
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Naše zkušenosti s cloudovým poradenstvím, projektovým
managementem a řízenými službami ve spolupráci s
Oracle cloudovými řešeními pro vzdělávací a výzkumný
sektor nás odlišují od jiných poskytovatelů cloudových
služeb. 

Náš inovativní přístup vedl společnost Quistor k získání
ocenění FY20 OracleCloud Infrastructure (OCI) Partner of
the Year Award. 

Díky našemu silnému evropskému zázemí se Quistor
zavázal nabízet nejlepší softwarová řešení, služby    24 × 7 a
odbornost. Poskytujeme maximální flexibilitu jedinečným
požadavkům našich zákazníků.
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Quistor přesunul naše on-premise prostředí PeopleSoft do
OracleCloud v rekordním čase, čímž dosáhl vyššího výkonu a
významných finančních úspor. Quistor byl primárním partnerem pro
tuto migraci, zajišťoval plynulé provedení projektu, dodržel časový
plán projektu i rozpočet.

Naše hodnota pro vás

“Služba Oracle Planning and Budgeting
CloudService dokonale splnila naše Cloud-
first požadavky, vyřešila problémy s
kompatibilitou našich prohlížečů a
umožnila řadičům rychlejší zadávání dat
prostřednictvím navýšení výkonu.
OracleCloud významně snižuje naše celkové
náklady a umožňuje nám předvídat a
kontrolovat náklady na lidský kapitál. “

"Při upgradu Velkého Hadronova
Urychlovače zkoumáme řešení Oracle Cloud
jako jeden ze způsobů, jak zvládnout
rostoucí objemy dat. Použili jsme Oracle Big
Data k vývoji plánů pro nový, ještě větší
urychlovač částic."
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"Naší ambicí je vytvořit platformu pro
rychlou reakci na nemoci, která zahrnuje
vytvoření terabajtů obrazových dat. Pomocí
Oracle Cloud můžeme distribuovat data
napříč více procesory a získat výsledky za
zlomek času tradičního lokálního systému."

R&E institutions using Oracle technology:

Pojďme si popovídat
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