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Waarom Purge & Archive?
Het bewaren van bestaande gegevens is noodzakelijk, maar vroeg of laat wordt be-
schikbare schijfruimte een probleem. Er zal dan een keuze gemaakt moeten worden 
tussen schijfruimte uitbreiden of het verwijderen van gegevens. Hoewel het altijd 
mogelijk is om meer informatie op te slaan in het huidige systeem, zorgt dit ook voor 
systeemvertraging. Het is belangrijk om hierin een balans te vinden, zodat uitbreiding 
van schijf- en processorruimte niet steeds nodig is.

Waarom gegevens verwijderen?

• Uw databases raken overvol.

• Systeemprestaties beïnvloeden de productiviteit van uw bedrijf.

• Hardware uitbreiden of vernieuwen is kostbaar.

• Versnelde migratie door gegevensvermindering.

• Snelheid verzekerd bij uw noodherstelplan.

Feiten om rekening mee te houden

Meestal is wettelijk bepaald hoelang u uw gegevens moet bewaren. Daarnaast kunnen 
contracten met uw klanten of interne afspraken over bijvoorbeeld kredietbewaking 
ook bepalende factoren zijn. Zelfs als het niet vereist is de gegevens in uw productie-
database te bewaren, is het noodzakelijk een compromis te vinden tussen een vermin-
dering van bestandsruimte in de productiedatabase en eenvoudig en snel toegang tot 
uw gearchiveerde bestanden.

• Wettelijke beperkingen kunnen op iedereen of een bepaalde branche van toepassing  
 zijn in een land.

• Contractuele beperkingen houden over het algemeen verband met schriftelijk of  
 mondeling overeengekomen afspraken met uw klanten.

• De integriteit van uw financiële gegevens en het gebruiksgemak bij het controleren  
 van uw boeken.

Onze ervaring

De voordelen van efficiënt gegevensbeheer beperken zich niet alleen tot kostenbe-
sparingen omdat u minder schijfruimte hoeft te kopen, maar strekken zich uit tot een 
betere responstijd van het systeem, sneller opslaan en bewaren, minder storingen en 
foutenanalyses en tijdbesparing bij week-, maand- en jaarafsluitingen, evenals bij het 
consolideren van de informatie.

De vrijgekomen ruimte in uw productiedatabase zorgt voor een grotere flexibiliteit bij 
het kiezen van back-upprogramma’s, is kostenbesparend en zorgt tegelijkertijd voor 
een gebruiksvriendelijke database.

Waarom ARCTOOLS?
• Snel terugverdiend
• Behoud van data-integriteit
• Snelle implementatie
• Veilig
• Flexibel
• Gebruiksvriendelijk
• Een bewezen oplossing
 

“De ervaring leert ons dat klanten 
vaak hun gegevensbeheer verwaar-
lozen, terwijl dit mogelijkheden kan 
bieden voor kostenbesparing, presta-
tieverhoging en verbeterde dienstver-
lening.”

www.arctools.com



De keus voor ARCTOOLS

 • Partner van Oracle.
  ARCTOOLS is een product aanbevolen door Oracle.

• ARCTOOLS werd ontwikkeld met de ERP Vendor.
  ARCTOOLS werd ontwikkeld in samenwerking met JD Edwards en is uitgebreid ge- 
  test op diverse JD Edwards-websites.

• ARCTOOLS is compatibel met zowel JD Edwards World als EnterpriseOne.
  De instellingen van ARCTOOLS houden rekening met de verschillen tussen World en  
  EnterpriseOne, bijvoorbeeld bij Debiteuren.

• ARCTOOLS is compatibel met de volgende platformen:

• ARCTOOLS is beproefd en getest.
  Er zijn ruim 240 JD Edwards-klanten die 
  ARCTOOLS gebruiken. De brede en gevarieerde   
  klantenkring geeft de zekerheid dat de richtlij-  
  nen in de JD Edwards-module beproefd en ge-
   test zijn.

• ARCTOOLS is eenvoudig te installeren.
  ARCTOOLS kan in een paar uur geïnstalleerd 
  worden en in een paar dagen aangepast aan uw   
  JD Edwards-database.

• ARCTOOLS is gebruikersvriendelijk.
  ARCTOOLS heeft een bewezen en efficiënt verwijderingsprogramma. Een intel- 
  ligente interface zorgt ervoor dat ARCTOOLS geïnstalleerd kan worden zonder dat  
  de gebruiker over specifieke technische kennis hoeft te beschikken.

• ARCTOOLS laat dat de gebruiker zelf de parameters kiezen.
  ARCTOOLS laat de gebruiker zelf de gegevens kiezen die verwijderd kunnen wor- 
  den. De software zorgt ervoor dat de gebruiker zelf kan bepalen of de bestanden  
  in één keer worden verwijderd terwijl er gebruikers zijn ingelogd, of door de  
  bestanden eerst op te delen en dan te verwijderen. Dit vermindert de impact op  
  het systeem aanzienlijk.

• ARCTOOLS kan bestanden in andere databases opruimen.
  ARCTOOLS kan gebruikt worden voor het opruimen van iedere willekeurige data- 
  base, ongeacht of het JD Edwards of een ander ERP-systeem is. Aanvullende bestan- 
  den kunnen gemakkelijk worden toegevoegd aan de bestaande JD Edwards-opruim- 
  regels.

• ARCTOOLS kan verwijderde gegevens terughalen.
  Wanneer er onverhoopt gearchiveerde bestanden moeten worden teruggezet, dan  
  kan dit door een herstelactie.

Windows       Oracle
Windows       SQL/Server
Unix         Oracle
IBM  iSeries      DB2
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  platform            database           

ARCTOOLS is de beste Purche en 
Archive-oplossing voor Oracle® 

JD Edwards EnterpriseOne en 
World software. ARCTOOLS is 
ontwikkeld door experts van 
DCSoftware en Redfaire in sa-
menwerking met JD Edwards.
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http://www.facebook.com/arctools
https://plus.google.com/106411424292407344356/posts
https://twitter.com/jdearctools
http://www.linkedin.com/company/567691?trk=tyah
http://www.youtube.com/user/ArctoolsMedia?feature=watch

