Oracle v srednji in vzhodni Evropi stavi na DataLab
Projekt tehnološkega prenosa poslovnega informacijskega sistema PANTHEON™
5.5 na podatkovno tehnologijo Oracle 10g je prinesel družbi DataLab prestižno
nagrado Oraclovega partnerja leta.
RODOS, LJUBLJANA, 24. 4. 2007 Družba Oracle, največja svetovna korporacija za razvoj
poslovnih informacijskih sistemov, je na 4. srečanju partnerskih podjetij iz srednje in vzhodne
Evrope, Rusije ter skupnosti neodvisnih držav podelila družbi DataLab nagrado za najboljši
migracijski projekt. Oraclovega partnerskega srečanja se je udeležilo preko 950 podjetij iz
držav od Baltika do Turčije in od Avstrije do Rusije, med njimi je bilo tudi 6 slovenskih podjetij, ki
razvijajo poslovne rešitve z Oraclovimi tehnologijami. DataLab je eno izmed enajstih nagrad
»Oracle EE & CIS Partner of the Year 2007« prejel za uspešno izveden projekt tehnološke migracije poslovnega informacijskega sistema Pantheon na podatkovni strežnik Oracle 10g.
DataLab je prvo podjetje iz jadranske regije, ki je prejelo to prestižno nagrado v izredno ostri
konkurenci inventivnih vzhodnoevropskih programskih podjetij.
»Naši partnerji zelo redko izvajajo tako zahtevne migracijske projekte. V DataLabu so nam
dokazali, da tehnološko povsem obvladujejo najnovejše Oraclove podatkovne tehnologije,
ki so v samem svetovnem vrhu,« je ob podelitvi nagrade dejal Alfonso Di Ianni, podpredsednik korporacije Oracle za regijo EE in CIS. V ožjem vodstvu Oraclove regije so poudarili, da
so v družbi s poslovnim informacijskim sistemom Pantheon pridobili eno najboljših aplikacij
za mala in srednja podjetja. Potrdili so tudi smele poslovne načrte, ki jih bo DataLab skupaj
z Oraclom izvajal pri osvajanju novih trgov. »Njihov poslovni informacijski sistem je popolna
rešitev za mala in srednja podjetja, zato s pričakovanjem spremljamo pričetek prodaje.
DataLabu bomo trženjsko pomagali tako na trgih, kjer že nastopa, kot tudi pri odpiranju
novih,« je še napovedal Di Ianni.
DataLab je uporabo najsodobnejše tehnologije za obdelavo podatkov Oracle 10g omogočil
z novo različico poslovnega informacijskega sistema Pantheon 5.5. »Nagrada največjega
proizvajalca poslovne programske opreme nam seveda pomeni veliko priznanje za delo in
ves trud, ki smo ga zadnje leto vložili v tehnološki prehod na Oraclove podatkovne strežnike.
Oracle je s tem ponovno pokazal, da resno računa na Pantheon kot na vodilni poslovni informacijski sistem za mala in srednja podjetja v tem delu sveta,« je poudaril Andrej Mertelj,
predsednik uprave družbe DataLab, d.d. V DataLabu so jezikovno in zakonodajno lokalizirane različice že ponudili kupcem v sedmih državah v jadranski regiji. »Nagrada je tudi
pokazatelj vrednosti slovenskega znanja, ki ga izvažamo na tuje trge. Obenem potrjuje, da
smo sposobni svojo vodilno vlogo pri razvoju poslovnih aplikacij prenesti tudi trge srednje in
vzhodne Evrope ter Rusije, kjer je konkurenca iz dneva v dan večja,« je še povedal Mertelj.
Uporaba podatkovnih tehnologij Oracle malim in srednjim podjetjem omogoča popolno
tehnološko neodvisnost pri oblikovanju strateške poslovne platforme.
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Se nadaljuje...

Prednost novega sistema Pantheon 5.5 na podatkovnem strežniku Oracle 10g je predvsem možnost delovanja na platformah Linux in Windows. Pantheon je doslej deloval le na
tehnologijah Microsoft SQL in Windows. Z uporabo tehnologij Oracle in Linux pa je DataLab uporabnikom omogočil boljše prilagajanje tehnološke podpore poslovnim potrebam
in zahtevam.
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