SQL SERVER
HEALTH CHECK

Vandaag beroepen vele bedrijven zich op SQL Server voor de opslag van hun kritische bedrijfsgegevens. Een goede
keuze die toch om een regelmatige controle van de status van uw SQL Server-infrastructuur vraagt. Ten slotte wilt
u voor geen enkel onderdeel van uw IT-infrastructuur een risico lopen.

WAT IS EEN SQL SERVER HEALTH CHECK?

Opzet en configuratie:

Een assessment van uw huidige SQL–omgeving door
een erkend SQL-engineer van Realdolmen. Deze dienst
wordt aangeboden voor iedere SQL Server-topologie in
uw omgeving, zowel on-premise als in de cloud.

•

WAT KIJKEN WE NA?

•

•
•

Inventarisatie van uw IT-omgeving
•
•
•
•
•
•
•

Over welke Windows- / SQL-versies gaat het?
Zijn alle kritische SQL patches aanwezig?
Hoeveel SQL instances zijn er?
Welke SQL Services draaien op uw omgeving en
onder welke service accounts?
Hoe ziet de disklay-out eruit? Wat is de
(beschikbare) diskcapaciteit?
Wordt de performantie nog steeds gegarandeerd?
Voldoet de huidige SQL Server-infrastructuur aan
de Microsoft-licentievoorwaarden?

Werd de SQL Server geïnstalleerd volgens de best
practices van Microsoft en Realdolmen?
Werden de SQL instances geconfigureerd om een
optimale performantie te garanderen?
Voldoet de huidige architectuur nog steeds aan de
huidige vereisten?
Welke
security-verbeteringen
kunnen
er
gemaakt worden op infrastructuurniveau om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen?

Database-instellingen:
•
•
•

Werden de databases geconfigureerd volgens de
best practices van Microsoft en Realdolmen?
Worden de nieuwe SQL-mogelijkheden op de
beste manier gebruikt?
Wat kan een upgrade naar een volgende versie
blokkeren?

Evaluatie van de back-up- en maintenance-plannen
•
•

Beschikken alle databases over een passend
maintenance- en back-upplan?
Worden alle maintenance- en back-upplannen
uitgevoerd zoals voorzien?
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WAT MAG U VERWACHTEN?
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U krijgt een rapport die volgende zaken bevat:

De SQL Server Health Check wordt aangeboden aan een
vaste prijs van 2.000 EUR, excl. btw*.
Wij adviseren een SQL Server Health Check tweemaal
per jaar uit te voeren.

•
•
•

•

Inventaris van de huidige SQL-omgeving.
Overzicht van alle parameters die werden
nagekeken.
Actieplan om de best practices voor de algemene
SQL Server-opzet en -configuratie te bereiken.
Actieplan dat alle acties per instance en database
bevat.
Advies inzake de opzet van nieuwe instances
of databases in overeenstemming met de best
practices van de configuratie.
Advies over onderwerpen die een grondige
analyse vereisen, bv. zoekopdrachtgerelateerde
performantieproblemen,
applicatiebeveiliging,
complexe licentie-issues, …

Om de SQL Server Health Check af te sluiten, plannen we
een meeting waarin we onze bevindingen voorstellen en
samen met u overlopen.
Wij adviseren u over hoe u uw SQL Server-infrastructuur
tot een hoger niveau kunt tillen. En, indien gewenst, helpen
wij u natuurlijk bij de implementatie van de voorgestelde
wijzigingen.

WELKE TOEGEVOEGDE WAARDE HEEFT DIT
VOOR U?

*Implementatie van de aanbevolen wijzigingen is niet in de prijs
inbegrepen.

GEÏNTERESSEERD?

Bent u geïnteresseerd in onze SQL Server Health Check of
wilt u meer informatie verkrijgen over de andere Realdolmendiensten? Mail naar info@realdolmen.com. Wij contacteren u
zo snel mogelijk

De SQL Server Health Check zal potentiële risico's
of problemen met uw SQL Server-infrastructuur
identificeren. Wanneer gepaste maatregelen genomen
worden als resultaat van de SQL Server Health check,
zult u de risico's beperken en volgende bijkomende
voordelen realiseren:
•
•
•
•

Conformiteit met de Microsoft best practices garandeert de snelste ondersteuning in geval van nood.
Performantieverbeteringen tot 40%
Up-to-date inventaris en overzicht van de
architectuur.
Kostenbesparingen dankzij advies over licentieoptimalisatie.

info@realdolmen.com
WWW.REALDOLMEN.COM

A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen
TEL +32 2 801 55 55
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