
As tendências do Oracle Database 
podem parecer intrigantes…

dos entrevistados disseram 
que não se mantêm atualizados 
com as versões mais recentes 
do Oracle Database.

dos entrevistados 
consideram que o custo 
é um dos maiores desafios.

dos entrevistados estão reduzindo 
ativamente o footprint do 
Oracle Database.

dos entrevistados não acreditam 
que estão recebendo melhorias 
valiosas e suficientes para o banco 
de dados; mais de 1/4 informou 
não receber nenhuma melhoria. 

Avalie o ROI das taxas 
anuais de suporte 
e manutenção do seu 
Oracle Database.

Use o suporte 
independente para 
continuar com o seu 
Oracle Database atual 
e confiável e ter um maior 
controle financeiro.

Siga seu próprio 
roadmap estratégico de 
TI, e não um caminho 
imposto pelo fabricante.  

Avalie e elimine o risco 
de ter instâncias do 
banco de dados 
sem suporte. 
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...mas, ao juntar todas as peças, as recomendações 
certas simplesmente aparecem.

Veja o relatório completo:
https://www.riministreet.com/resources/research-report/
value-of-oracle-database-and-support-2020-survey-findings/
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