
DBPLUS jest jednym z wiodących europejskich twórców oprogramowania 
do replikacji danych online oraz analizy i optymalizacji wydajności baz danych. 
Zastosowanie rozwiązań DBPLUS pozwala uzyskać istotne przyspieszenie pracy 
systemów informatycznych i obniżyć nakłady na infrastrukturę oraz licencje.

MAIN Partner Community

Monitoring i analizowanie wydajności baz danych

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela MAIN Sp. z o.o. na swoje usługi, 
są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie 
powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja.

Ponad 200 Klientów 
na rynku europejskim

Do Klientów należą średnie i duże 
przedsiębiorstwa, w tym części 
koncernów międzynarodowych. 

Doświadczenie DBPLUS obejmuje rynek 
ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny, 

bankowy, retail i e-commerce, 
energetykę, paliwowy,
produkcję i logistykę.

Do 60% wzrost 
wydajności bazy danych

Klienci posługujący się oprogramowaniem 
DBPLUS Performance Monitor osiągają 

do 60% wzrostu wydajności baz danych. 
Oprogramowanie ułatwia pozyskać 

informacje o zapytaniach najbardziej 
obciążających monitorowaną bazę. 

Dzięki temu administratorzy skupiają 
się na rzeczywistych problemach.

17 rynków
europejskich

Oprogramowanie DBPLUS 
wykorzystywane jest w całej 

Europie. Do Klientów należą średnie 
i duże przedsiębiorstwa dla których 

wydajność aplikacji biznesowych 
odgrywa kluczową rolę w biznesie. 

DBPLUS posiada partnerów na 
lokalnych rynkach europejskich.

Do 70% niższe 
koszty wdrożenia

Dzięki elastycznemu podejściu, 
maksymalnemu skróceniu czasu 

wdrożenia oraz pełnej customizacji 
naszego oprogramowania DBPLUS 
jest w stanie zaoferować istotnie 

niższe koszty wdrożenia
w porównaniu do alternatywnych 

scenariuszy wdrożeniowych. 

O firmie MAIN:
Firma MAIN to certyfikowane 
Data Center położone w centrum 
Warszawy.

Budujemy środowiska IT, które 
zapewniają ciągłość działania 
biznesu. Specjalizujemy się 
w rozwiązaniach Private 
i Hybrid/Multi-Cloud i świadczymy 
wszystkie poziomy administracji 
środowiskami fizycznymi 
i wirtualnymi. Nasze usługi oparte 
są na dwóch certyfikowanych, 
w pełni redundantnych ośrodkach 
Data Center w Warszawie.

Wspieramy firmy w pokonywaniu 
barier, na które natrafiają 
w związku z przetwarzaniem 
danych, takie jak niska wydajność 
czy wysokie koszty infrastruktury. 

Produkty i usługi:
Dedicated Private Cloud
Virtual Private Cloud
Hybrid Cloud
Administracja Chmurą
Disaster Recovery
Metal as a Service
Relokacja
Kolokacja

WWW: www.main.pl
Telefon: (+48 22) 339 18 98
Mail: ask@main.pl

Dane kontaktowe DBPlus:
WWW: www.dbplus.tech
Telefon: +48 22 389 7324
Mail: info@dbplus.tech
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Produkty i usługi DBPLUS

Główne korzyści z rozwiązań

Opytmalizacja
wydajności baz danych

Usługa zarządzania 
wydajnością baz danych

Monitorowanie
wydajności bazy danych

Replikacja danych
biznesowych

Usługa poprawy
wydajności bazy danych

Wydajność baz danych 
w chmurze

Performance Monitor

Nowoczesne narzędzie do monitorowania i analizy 
wydajności baz danych Oracle®, 

MicrosoftTM SQL Server® oraz PostgreSQL. 

Jest to wszechstronne narzędzie, które w przejrzysty 
sposób pokazuje problemy z wydajnością 

i wskazuje przyczynę problemu. 

Korzystając z Performance Monitor klient otrzymuje 
innowacyjne funkcje, które pozwalają zwiększyć 

możliwości administracyjne 
- oszczędzając czas i pieniądze.

Data Replicator

Wysoce efektywne kosztowo, wszechstronne 
i niezawodne oprogramowanie do replikacji danych 

pomiędzy różnymi silnikami baz danych i systemami. 
Umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do kopii 

danych produkcyjnych przy zerowym wpływie 
na dostępność i wydajność systemów źródłowych.

Data Replicator wspiera szeroki zakres silników 
baz danych i rozwiązań chmurowych: Oracle®, 
Microsoft SQL Server®, PostgreSQL, MySQL, 

Azure SQL, Amazon Redshit 
oraz system dystrybucji Kafka.


