Quistor, uw vertrouwde cloud partner
Onderwijs- en onderzoeksinstellingen gaan een nieuw tijdperk van onvoorspelbare veranderingen
in. Het is belangrijker dan ooit om verbonden te blijven, waarde te creëren en wendbaar te zijn. Om
deze veranderingen bij te benen, moeten organisaties hun digitale strategie heroverwegen. Quistor
is uw vertrouwde partner om samen met u deze reis aan te gaan. Door middel van het aanbieden
van technische expertise en diepgaande kennis werken wij samen met u aan digitale transformatie
binnen uw organisatie volgens uw gepersonaliseerde roadmap.
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OCRE Framework Holder
Quistor is verkozen als officiële OCRE framework holder. Het OCRE Framework wordt ter beschikking
gesteld door de GÉANT Association in Europa. Binnen de OCRE Framework Agreement is Quistor de
exclusieve reseller van Oracle Cloud-services in zes Europese landen: België, Italië, Nederland, Spanje,
Tsjechië,
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Onze waarde voor jou
Waarom Quistor?
Onze ervaring in cloud consulting, projectmanagement en
managed services in samenwerking met Oracle cloud
oplossingen voor de onderwijs- en onderzoekssector
onderscheidt ons van andere cloudserviceproviders.
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Door onze innovatieve aanpak heeft Quistor verschillende
Oracle Partner Awards gewonnen: Oracle Cloud
Infrastructure (FY20), Build a Cloud Culture (FY21) en
Oracle Cloud Platform (FY21).
Met onze sterke Europese aanwezigheid streeft Quistor
ernaar om de beste softwareoplossingen, 24×7 diensten
en expertise te leveren om ultieme flexibiliteit te bieden
aan de unieke vereisten van onze klanten.
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Quistor heeft onze PeopleSoft on-premise omgeving in recordtijd
naar de Oracle Cloud gemigreerd, waardoor de prestaties zijn
verbeterd en aanzienlijke financiële besparingen zijn behaald. Quistor
was de belangrijkste partner voor deze migratie en zorgde voor een
soepele uitvoering van het project, vlot en binnen het budget.

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen die Oracle technologie gebruiken:

“Onze ambitie is om een platform te creëren
om snel op issues te reageren, waarbij
terabytes aan beeldgegevens worden
gecreëerd. Met Oracle Cloud kunnen we de
gegevens
over
meerdere
processors
verdelen en resultaten behalen in een
fractie van de tijd van een traditioneel onpremise systeem. "
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"Terwijl we de Large Hadron Collider
upgraden, onderzoeken we Oracle Cloudoplossingen als een mogelijke manier om
ons te helpen omgaan met de groeiende
datavolumes en hebben we Oracle Big Data
gebruikt om onze plannen voor een nieuwe,
nog
grotere
particle
accelerator
te
ontwikkelen."

“Oracle Planning en Budgeting Cloud Service
voldeed aan ons cloud-first-beleid, loste onze
browsercompatibiliteitsproblemen op en
stelde controllers in staat om gegevens
sneller in te voeren dankzij verbeterde
prestaties. Oracle Cloud verlaagt onze totale
kosten aanzienlijk en stelt ons in staat de
kosten van menselijk kapitaal te voorspellen
en te beheersen. "
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