Toad™: Um investimento
na liberdade de escolha
Como manter as suas opções de dados abertas em um cenário
tecnológico em rápida mudança

Estamos sentindo agora o maior
número de interrupções no mundo de
gerenciamento de dados dos últimos
20 anos – desde a adoção ampla do
sistema de gerenciamento de banco
de dados relacional (RDBMS – relational
database management system) como o
modelo preferido para o armazenamento
de dados. As tecnologias em torno da
nuvem, Hadoop e NoSQL estão mudando
a forma como as pessoas gerenciam
e analisam dados. A assim chamada
“revolução da nuvem” não acontecerá
amanhã, mas é algo que poderia ajudar a
sua organização a economizar dinheiro e
mais ágil.

se a utilização de um repositório de
dados (datastore) não relacional como
parte da sua arquitetura de aplicativos
faz sentido. Tais decisões podem ter um
impacto drástico sobre os seus esforços
para reduzir os custos do data center, a
forma na qual os dados são utilizados
e implantados para os usuários finais e
a abordagem que você adota com os
fornecedores da plataforma de banco de
dados. E o investimento que você já fez?
Imagine se você pudesse aproveitar essas
novas tecnologias – quando e onde fizer
sentido.
Na Dell, percebemos que essas novas
tecnologias estão gerando uma grande
curiosidade e confusão e que, apesar
dos possíveis benefícios, você não
as implementará às custas das suas
operações ou investimentos atuais.

Um mundo de oportunidades
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Benefícios:
•

Fácil integração entre os dados
residentes na nuvem e os seus
depósitos de dados, aplicativos
de produção, etc.

•

Conjuntos de ferramentas
conhecidas, projetados para
gerenciar todas as fontes
de dados, mantendo a
produtividade dos profissionais
de bancos de dados

•

Soluções inovadoras sob
medida para cada função de
usuário – desenvolvedores,
administradores de bancos de
dados e analistas de dados

•

Interfaces consistentes e fáceis
de usar em plataformas de
bancos de dados

•

Suporte revolucionário para as
nuances de cada plataforma de
banco de dados

•

Recursos inovadores que
ampliam e complementam as
ferramentas dos fornecedores
de plataformas
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Você pode estar investigando se a
transferência de alguns dos aplicativos
e bancos de dados para a nuvem, ou

Conforme as organizações
passarem a implementar
mais inovações nas
tecnologias de nuvem, elas
economizarão dinheiro e se
tornarão ainda mais ágeis.

O Toad oferece um suporte consistente e agnóstico quanto a plataformas em todo o seu ambiente de dados

Os fornecedores da plataforma DBMS

Quer você deseje
continuar a investir
na sua infraestrutura
de banco de dados
relacional ou decida
explorar novas
tecnologias de bancos
de dados, você pode
contar conosco para
dar suporte a todo o seu
ambiente de dados com
nossas ferramentas mais
recentes.

Os fornecedores de plataformas
como a Oracle estão buscando
ser o ponto central de aquisições
para o seu conjunto de tecnologias.
Embora as ferramentas de bancos
de dados que eles fornecem possam
ser baratas ou gratuitas, você ainda
estará realizando um investimento em
manutenção, treinamento de usuários
e suporte. Ferramentas DBMS baratas
ou gratuitas supridas por fornecedores
podem oferecer uma funcionalidade
adequada para aquela plataforma, mas
é provável que fiquem aquém no que
diz respeito a se conectar aos bancos
de dados dos seus concorrentes
ou a integrar estruturas de dados
inovadoras. Também espere que os
mega-fornecedores sejam lentos no
suporte a mecanismos alternativos de
entrega que desafiem o estado atual de
licenciamento, que se beneficia deles
há tantos anos.
Os fornecedores da plataforma querem
levar você pelo caminho deles
No caso da Oracle, esse caminho leva
a um local chamado de “Fusion”, que
representa o modelo da Oracle para
a próxima geração de ambientes de
aplicativos. Como um cliente, uma vez
que você siga por esse caminho, você
pode se encontrar em uma situação
de aprisionamento a um fornecedor.
Ao invés de possuir a sua própria
infraestrutura de TI, você pode acabar
se sentindo como se estivesse sendo
possuído.

Toad™: Liberdade de escolha
Quer você deseje continuar a investir na
sua infraestrutura de banco de dados
relacional ou decida explorar novas
tecnologias de bancos de dados, você
pode contar conosco para dar suporte
a todo o seu ambiente de dados com
nossas ferramentas mais recentes. Nós
não temos participação em qualquer
ambiente ou estrutura de dados
específica. O nosso interesse está em
ajudar a garantir que os nossos clientes
possam acessar e integrar todos e

quaisquer dados de que precisem. A sua
confiança no Toad significa muito para
nós. A nossa meta, como consultores,
é apoiar você e as suas equipes através
das decisões e transições que você
precise tomar ou realizar para o seu
negócio – por qualquer caminho que
você escolher. Estamos tomando
decisões estratégicas hoje para oferecer
suporte às suas exigências de amanhã.
As soluções Toad persistem como as
ferramentas de banco de dados padrão
e as melhores da categoria, na prática,
para desenvolvedores, administradores
de bancos de dados e analistas de
dados. Oferecemos a você e à sua
equipe uma profunda experiência
funcional e uma produtividade
melhorada, não importando quais
plataformas de banco de dados você
utilize.
O Toad coloca um rosto conhecido em
um ambiente desconhecido
O Toad cresce com você conforme
você investiga e incorpora novas
tecnologias no mundo dos dados –
ajudando a garantir liberdade de escolha
hoje e para o futuro. Isso é evidenciado
pelos lançamentos recentes do Toad®
Extension for Eclipse (para Eclipse) e
Toad® for Cloud Databases (para Bancos
de Dados de Nuvem), que ampliam o
número de plataformas que podem ser
integradas ao seu ambiente de dados.
Imagine ser capaz de alavancar os
conjuntos existentes de habilidades e,
ao mesmo tempo, crescer para atender
às demandas de amanhã. Com o Toad,
você continua a ter uma forma simples
e consistente de construir, acessar,
gerenciar e manter aplicativos de
bancos de dados, não importando quais
plataformas você esteja utilizando.

Sobre a Dell
A Dell Inc. (NASDAQ: DELL) ouve os
clientes e entrega no mundo todo
tecnologia, soluções de negócios e
serviços inovadores que eles confiam e
valorizam. Para mais informações, visite
www.dell.com.
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