Vi jobbar för friskare
Microsoft SQL Servermiljöer.

Service Avtal

– specialisthjälp när du vill och behöver.
Diagnos: Akut serverproblem.
Plötsligt händer det. Servern börjar krångla och visar tydliga tecken på dålig
hälsa. Bristen på egen expertis gör det svårt att få servern på fötter igen och ni
förlorar värdefull arbetstid. SQL Service Avtal fungerar precis som en sjukvårdsförsäkring: enkel och snabb akuthjälp av specialister vid incidenter.
Kanske upplever du följande symptom:
• Du har viktiga SQL Server-baserade applikationer, men inte egen kompetens att
ta hand om dem i en kritisk situation.
• Onödigt långa stopptider då er SQL Server inte är tillgänglig blir kostsamt och
drabbar era kunder.
• Kraven ökar på säkerhet, tillgänglighet och katastrofberedskap. Men resurserna
är de samma som tidigare.

Behandling: SQL Service Avtal.
Med avtalet får ni den hjälp och support ni behöver, om något händer.
Det innebär:
• Snabb hjälp på distans vid problem, av Microsoft SQL Server-experter med
lång erfarenhet.
• Hjälp att lösa era problem på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt där
långsiktighet och kvalitet alltid är i fokus.
• Garanterad inställelsetid.
• Kontakt med expert direkt.

SQL Service Nordic AB är ledande i Norden på avancerade tjänster, utbildning, rådgivning och konsulttjänster kring Microsoft SQL
Server. Som ett av mycket få bolag har SQL Service Nordic AB uppnått Microsoft Gold Data Platform Partner status. Med mycket
erfarna och djupt specialiserade konsulter levererar vi tjänster och rådgivning på den högsta tekniska nivån, tillsammans med ett
personligt ansvar för alla delar av leveransen. Vi är mycket stolta över våra medarbetare, kunder och över de resultat vi levererar!
SQL Service Nordic AB. 08-409 56 700. Sveavägen 166. 113 46 Stockholm. info@sqlservice.se. www.sqlservice.se

Fördelar med
SQL Service Avtal.
• Ingen dyr akuttaxa vid
incidenter.
•E
 nkel och snabb tillgång till
SQL Server specialisthjälp vid
incidenter.
•D
 u undviker kostsamma
misstag och problem.
•A
 vlastar er från problemlösning
så att ni kan fokusera på
kärnverksamheten.
•S
 QL Service är Microsoft
Gold Partner vilket innebär
att vi lätt kan eskalera kritiska
ärenden till Microsoft vid behov.
Antal instanser. Pris ex moms per månad:
DB-instans 1........................................... 595 kr
DB-instans 2........................................ 1.190 kr
DB-instans 3........................................ 1.785 kr
DB-instans 4........................................ 2.380 kr
DB-instans 5........................................ 2.975 kr
DB-instans 6–15................................. 3.995 kr
DB-instans 16–50............................... 9.750 kr

