
 

 
Di chuyển dữ liệu từ Oracle sang Oracle với giải pháp sao chép đầy đủ. 

 
Quý vị yêu thích cơ sở dữ liệu của 

mình nhưng không hề thích các 

công cụ sao chép cơ sở dữ liệu? 

Quý vị có thể cảm thấy như thể 

mình đang mắc kẹt khi phải trả 

tiền cho các gói quản lý và gói 

tiện ích tốn kém nhưng không 

cung cấp đầy đủ tất cả các chức 

năng mà mình cần. Nhưng tương 

lai sẽ như thế nào nếu Quý vị có 

thể đạt được các mục tiêu về cơ sở 

dữ liệu - mà không cần mua các 

công cụ gốc đắt tiền? Quý vị sẽ 

tiết kiệm được thêm nhiều tài 

nguyên để đầu tư vào những cách 

mới giúp thúc đẩy doanh nghiệp 

của mình phát triển. 

Với SharePlex®, Quý vị có thể 

sao chép dữ liệu Oracle - với giá 

chỉ bằng một phần nhỏ công cụ 

gốc. Quý vị sẽ trải nghiệm một 

công cụ có tính khả dụng cao, khả 

năng mở rộng được tăng cường, 

có khả năng tích hợp dữ liệu và 

báo cáo giảm tải cùng với giải 

pháp đồng bộ và trọn gói, mà nhà 

cung cấp cơ sở dữ liệu không 

muốn tiết lộ cho Quý khách. Quý 

khách chỉ cần di chuyển dữ liệu - 

mà không gây ra biến động trong 

ngân sách - nhờ khả năng sao 

chép phù hợp với túi tiền.  

TÍNH NĂNG 

• Giấy phép “tất cả trong một” - 

Cho phép theo dõi tích hợp, giải 

quyết xung đột, so sánh và đồng 

bộ hóa dữ liệu, và hơn thế nữa, có 

mức giá thấp - bằng 10% tổng chi 

phí sở hữu các giải pháp sao chép 

khác - không cần đến gói tiện ích 

hoặc gói quản lý. 

• Một công cụ với nhiều công 

dụng - Đảm bảo tính khả dụng 

cao của cơ sở dữ liệu, khả năng 

khắc phục sau thảm họa được tăng 

cường, cho phép báo cáo giảm tải 

và hơn thế nữa, có thể tích hợp tại 

chỗ và trong đám mây. 

• Di chuyển và nâng cấp cơ sở 

dữ liệu Oracle một cách an toàn 

- Di chuyển từ Oracle sang Oracle 

mà không làm gián đoạn hoạt 

động kinh doanh để luôn đảm bảo 

sự tuân thủ, tránh rủi ro và giảm 

stress. 

• Tích hợp và sao chép dữ liệu 

gần với thời gian thực - Sao chép 

dữ liệu gần với thời gian với khả 

năng mở rộng và tính khả dụng 

cao. 

• Tính dễ sử dụng đã được 

chứng minh - Thiết lập và chạy 

chỉ trong 15 phút thông qua quy 

trình cấu hình được tinh chỉnh hợp 

lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỢI ÍCH: 
• Không cần sử dụng các bản nâng cấp 

đắt tiền, gói tiện ích bổ sung và gói 

quản lý, chỉ cần bộ công cụ sao chép 

trọn gói với mức giá thấp. 

• Đảm bảo tính khả dụng cao đến 

99.999% nhờ đảm bảo sự di chuyển dữ 

liệu liên tục trong môi trường cơ sở dữ 

liệu Oracle.  

• Thực hiện di chuyển và nâng cấp cơ sở 

dữ liệu Oracle mà không tạo ra thời 

gian chết hoặc mất dữ liệu. 

• Báo cáo giảm tải để hỗ trợ cho các 

phép phân tích và dự án dữ liệu lớn, 

đồng thời cải thiện hiệu suất cơ sở dữ 

liệu Oracle. 

• Tận dụng tính năng hỗ trợ 24x7 đạt 

giải thưởng. 

• Truy cập các tài nguyên giáo dục trong 

cộng đồng trực tuyến của chúng tôi để 

tối ưu hóa hơn nữa khả năng sao chép. 

Tính khả dụng  

  
 

Tính khả dụng/khả 

năng phục hồi sau 

thảm họa cao 

Di chuyển, bản vá 

và bản nâng cấp 

Chủ động-Chủ 

động/Cân bằng tải 

Khả năng mở rộng  

 
  

Báo cáo hoạt 

động/Lưu trữ 

Phân tán dữ 

liệu/Xử lý phân 

tán 

Phân tầng thông qua các 

hệ thống trung gian 

Tích hợp  

   
Tích hợp dữ 

liệu/Nhập dữ liệu vào 

kho 

Thay đổi lịch 

sử/Nhà kho siêu 

dữ liệu 

Báo cáo tập 

trung/Hợp nhất 

 

 

“Chúng tôi đã có thể đảm bảo thời 

gian hoạt động gần 100% trong 

nhiều năm tại cùng một thời điểm 

trên các cơ sở dữ liệu quan trọng 

của mình bằng SharePlex”. 

Ken Jones, Phó Chủ tịch Cấp cao 

về Hoạt động CNTT, 

Priceline.com 



Dễ dàng đáp ứng nhu cầu kinh doanh và các yêu cầu sử dụng đặc biệt của Quý khách nhờ 

SharePlex 



 
 

 
Quy trình sao chép dữ liệu SharePlex 

YÊU CẦU HỆ 

THỐNG 

NỀN TẢNG 

Windows, UNIX/ 

Linux, AWS, 

Azure 

BỘ TRỚ 

Các pha xử lý 

SharePlex 64 bit 

Bộ nhớ cho mỗi 

pha xử lý lớn hơn 

hoặc bằng 256MB. 

Xem danh sách 

kiểm tra trước khi 

cài đặt dành riêng 

cho nền tảng trong 

hướng dẫn cài đặt 

để biết thêm các 

yêu cầu về hệ 

thống và cơ sở dữ 

liệu. 

Tìm hiểu thêm tại 

quest.com/ 

products/shareplex/ 
 

 

• Tính năng hỗ trợ 24x7x365 đạt giải 

thưởng - Giảm thiểu rủi ro với tính năng 

hỗ trợ vô song, được đánh giá cao, đã 

giành được nhiều giải thưởng trong 

ngành. 

• Hỗ trợ Bản tiêu chuẩn, Bản 

Enterprise Oracle và các môi trường 

Đám mây - Tận dụng lợi thế của 

SharePlex trong các môi trường hỗn hợp 

với nhiều hệ điều hành nguồn và đích, 

các bản và phiên bản cơ sở dữ liệu.  

 

GIỚI THIỆU VỀ QUEST 

Quest cung cấp các giải pháp phần mềm cho thế giới 

CNTT phục vụ doanh nghiệp đang thay đổi nhanh 

chóng. Chúng tôi hỗ trợ quý vị đơn giản hóa các thách 

thức do bùng nổ dữ liệu, mở rộng đám mây, trung tâm 

dữ liệu kết hợp, các mối đe dọa bảo mật và các yêu cầu 

pháp lý. Danh mục đầu tư của chúng tôi bao gồm các 

giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu, quản lý 

điểm cuối thống nhất, quản lý danh tính và truy cập và 

quản lý nền tảng Microsoft. 

 
Dễ dàng theo dõi và quản lý tất cả các khía cạnh trong môi trường thông qua bàn 

điều khiển quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest 

4 Polaris Way, Aliso Viejo, CA 92656 | 

www.quest.com 

Đối với khách hàng ở bên ngoài Bắc Mỹ, 

vui lòng truy cập trang Web của chúng tôi 

để biết thông tin về văn phòng tại địa 

phương của quý vị. 

Lô gô Quest, SharePlexvà Quest là các nhãn hiệu và nhãn hiệu đã đăng 

ký của Quest Software Inc. Để biết danh sách đầy đủ các nhãn hiệu của 

Quest, vui lòng truy cập www.quest.com/legal/trademark-

information.aspx. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu 

tương ứng. 

©2019 Quest Software Inc. BẢO LƯU MỌI QUYỀN. 
DataSheet-SharePlex-US-KS-38577 

 

 

 

 

 

 

“Chúng tôi đã chấm dứt 

tình trạng cơ sở dữ liệu 

báo cáo của mình ngừng 

hoạt động hai tiếng mỗi 

đêm nhờ chuyển sang sử 

dụng SharePlex.” 

Sean Scott, Oracle DBA, 

Bodybuilding.com 

Xuất Nhập 

Hàng đợi bài 

Đọc 
Bản ghi từ Oracle 

Redo/Nhật ký lưu trữ 

Nguồn 
Chụp Hàng đợi 

chụp 

Đăng 

Mục tiêu đám 

mây 

Mục tiêu tại chỗ hoặc 

từ xa 

Hàng đợi xuất 


