Η Accenture και η Oracle
διευρύνουν
το
Accenture
Oracle
Business
Group
συμπεριλαμβάνοντας
λύσεις
Infrastructure-as-a-Service
Η Accenture (NYSE: ACN) και η Oracle (NYSE: ORCL) παρουσίασαν
χθες, σε κοινή εκδήλωση και στην Αθήνα, τις εξελίξεις που
πρόσφατα ανακοινώθηκαν από τις δύο εταιρείες και αφορούν στη
διάθεση των λύσεων Ιnfrastructure-as-a-Service (IaaS) μέσω του
Accenture Oracle Business Group, ως προσθήκη δίπλα στις ήδη
υπάρχουσες δυνατότητες Software-as-a-Service (SaaS) και
Platform-as-a-Service (PaaS). Αυτή η διεύρυνση των δυνατοτήτων
ενισχύει περαιτέρω την Accenture ως το μεγαλύτερο διεθνή
ολοκληρωτή συστημάτων (GSI) της Oracle και την ηγετική της
θέση στο Oracle Public Cloud.
Το Accenture Oracle Business Group ξεκίνησε τον Απρίλιο του
2015 με σκοπό να παρέχει εξειδικευμένες κλαδικές λύσεις
βασισμένες στο Oracle Public Cloud που θα βοηθήσουν τους
πελάτες να πετύχουν τους στόχους του μετασχηματισμού τους και
να αποκτήσουν τα οφέλη του cloud πιο γρήγορα και με λιγότερους
κινδύνους. Το συνδυασμένο business group αρχικά εστιαζόταν στο
δημόσιο τομέα, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις
υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης, ωστόσο έχει επεκταθεί και
υποστηρίζει πλέον την κεντρική κρατική διοίκηση, τις
ασφαλιστικές εταιρείες, την υγεία, την ανώτερη εκπαίδευση,

τους κλάδους πετρελαίου και αερίου και τις επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας. Η τωρινή διεύρυνση με υπηρεσίες IaaS σημαίνει ότι
αυτό το στιβαρό σετ κλαδικών λύσεων θα είναι διαθέσιμο σε μια
ολοκληρωμένη σουίτα λύσεων Cloud, για φόρτους εργασίας Oracle
και τρίτων προμηθευτών.
Ο Paul Daugherty, Chief Technology Officer της Accenture,
δήλωσε: «Η Oracle διευρύνει τις δυνατότητες Cloud με
εντυπωσιακό ρυθμό και, τώρα, είμαστε ενθουσιασμένοι που
μπορούμε να παρέχουμε στους κοινούς μας πελάτες μια
ολοκληρωμένη σουίτα προϊόντων και κλαδικών λύσεων μέσω του
Accenture Oracle Business Group. Η προσθήκη νέων λύσεων IaaS
αντανακλά τη διαρκή δέσμευσή μας να βοηθούμε τους πελάτες να
δημιουργήσουν αξία μέσω των λύσεων Oracle Cloud και εδραιώνει
τη θέση της Accenture ως τον πρώτο προμηθευτή διαχειριζόμενων
υπηρεσιών για το χαρτοφυλάκιο του Oracle Cloud.»
Ο Thomas Kurian, President, Product Development, Oracle,
δήλωσε: «Η ανάπτυξη του Accenture Oracle Business Group
καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη αποτελεσματικότητα της σχέσης μας
με την Accenture, που διαρκεί πάνω από δύο δεκαετίες. Στην
Oracle είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την Accenture
ως τον πρώτο συνεργάτη που συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα Cloud
Managed Service Provider. Προσβλέπουμε στο συνεχιζόμενο ρόλο
της Accenture ως κορυφαίο προμηθευτή για υπηρεσίες
μετεγκατάστασης, υλοποίησης και διαχειριζόμενες υπηρεσίες στο
πλαίσιο του Oracle Public Cloud, ώστε να βοηθήσουμε τους
κοινούς μας πελάτες για τη μετάβασή τους στο Cloud.»
Με την προσθήκη υπηρεσιών IaaS στο Accenture Oracle Business
Group, η Accenture έχει αρχίσει τη διάθεση των παρακάτω:
Accenture migration services factory για Oracle IaaS
Accenture database performance lab για Oracle IaaS
Διαχειριζόμενες υπηρεσίες Accenture για Oracle Public
Cloud (SaaS, PaaS και IaaS)
Επίσης, η Accenture θα μεταφέρει σε Oracle IaaS αρκετές από

τις λύσεις Oracle που προσφέρει και θα τις παρέχει μέσω του
Accenture Oracle Business Group. Οι λύσεις θα υποστηρίζονται
στο Oracle IaaS και περιλαμβάνουν τα Accenture Enterprise
Services for Government, Accenture Foundation Platform for
Oracle και Accenture Life Sciences Cloud.
Η Accenture τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης από εταιρείες
αναλύσεων ως κορυφαίος GSI για διαχειριζόμενες υπηρεσίες και
υλοποιήσεις Oracle. Με την τωρινή διεύρυνση με υπηρεσίες IaaS,
η Accenture έχει κατακτήσει μια σημαντική θέση ως κορυφαίος
προμηθευτής υπηρεσιών Oracle για όλο το χαρτοφυλάκιο του
Oracle Cloud – SaaS, PaaS και IaaS (συμπεριλαμβανομένου του
Oracle Cloud Machine).
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επιτυχημένη πρώτη χρονιά, καθώς προστέθηκαν πάνω από 70 νέοι
πελάτες. Η ανάπτυξη του συνδυασμένου business group φέρνει τη
μεγάλη τεχνολογική εξειδίκευση της Accenture και το εκτενές
σετ λύσεων Cloud της Oracle σε ιδανική θέση για διευκόλυνση
των πρωτοπόρων στην αποτελεσματική μετακίνηση στο Cloud.
Η Accenture διαθέτει περισσότερους από 52.000 συμβούλους με
μεγάλη εμπειρία σε λύσεις Oracle σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι
βοηθούν στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσα από
την υλοποίηση επιχειρηματικών λύσεων που βασίζονται στην
Oracle και νέων επιχειρηματικών διαδικασιών που έχουν τη
δυνατότητα να εξελίσσονται και να αναπτύσσονται καθώς
διευρύνεται η ψηφιακή επιχείρηση. Η Accenture συνεργάζεται με
την Oracle για περισσότερο από δύο δεκαετίες και αποτελεί
μέλος του Oracle PartnerNetwork στα επίπεδα Diamond και Global
Cloud Elite. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχέση
της Accenture και της Oracle, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.accenture/oracle.

