Tudo que você precisa saber
sobre o Oracle Database
Quais os tipos de bancos de dados oferecidos
pela Oracle?
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A Oracle possui um portfólio completo
de soluções para atender às diferentes
necessidades da sua jornada de
dados, seja em um ambiente onpremises, híbrido (Cloud@Customer)
ou na nuvem.

Quais as edições
de bancos de dados
on-premises oferecidas
pela Oracle?

Consolidação de dados e mais
disponibilidade: entre as nossas
soluções de bancos de dados
disponíveis estão o Oracle Database,
o Oracle Exadata e o Oracle
Autonomous Database.

O que é o Oracle
Autonomous
Database?
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Primeiro banco de dados autônomo do
mercado, o Autonomous Database é
executado de forma nativa na Oracle
Cloud Infrastructure e conta com
automação baseada em machine learning.
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Ao automatizar tarefas como
provisionamento, proteção, detecção
de falhas e aplicação de patches, o
Autonomous libera os DBAs e equipes
de TI para se concentrarem em atividades
mais criativas e estratégicas.

Atualmente, a Oracle comercializa as
seguintes edições do seu banco de
dados on-premises:
• Standard Edition 2
• Enterprise
• Express

Posso levar minha
própria licença a nuvem
da Oracle (BYOL)?

Quais bancos de
dados posso ter
na Oracle Cloud?

Sim, é possível realizar migração de um
Oracle Database on-premises para a
nuvem de forma simples. A transição
para a Oracle Cloud pode ser feita com
poucos cliques, garantindo uma estratégia
flexível de gerenciamento híbrido.

Todas as ofertas de bancos de dados
da Oracle Cloud são compatíveis com
instâncias de bancos de dados da Oracle
que tenham sido implementados em um
ambiente on-premises.

Como é feito o pagamento?
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O pagamento é feito em moeda
local e sem cobrança de IOF, o
que garante previsibilidade de
custos e acaba com as surpresas
na sua conta;
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Oferece uma variedade de modelos de
contratação, como Pay as you Go, em
que você paga apenas pelo que usar, e
Annual Flex, em que é possível utilizar
os créditos contratados de acordo com
as suas necessidades ao longo do ano;

É possível usar a Oracle
Cloud de forma gratuita?
Sim, isso é possível com o Modo Gratuito
(Free Tier) da Oracle Cloud, que conta com
duas opções: Uso Livre (Always Free) e Avaliação
Gratuita por 30 Dias (Free Trial).
O Uso Livre permite que você utilize diferentes
soluções da Oracle por tempo ilimitado.
Com a Avaliação Gratuita, você ganha US$300
em créditos por 30 dias para experimentar
uma ampla variedade de serviços da Oracle
Cloud. Entre em contato agora para aproveitar
essa oportunidade!

A Oracle Cloud possui
data center no Brasil?
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Sim. Desde 2019, conta
com um data center em São
Paulo; a segunda instalação
no Brasil está prevista para
o início de 2021;
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Mais agilidade! Com isso,
as empresas brasileiras
podem acessar dados e
executar cargas de trabalho
com menor latência e sem
pagar nada a mais por isso;
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