Vi jobbar för friskare
Microsoft SQL Servermiljöer.

Service Avtal+

– förebygger och avhjälper problem i SQL Server
Säkerställ funktionaliteten i din SQL Server.
Plötsligt händer det. Servern börjar krångla och visar tydliga tecken på
försämrad prestanda eller i värsta fall går ner helt och hållet. Bristen på tid
och egen expertis gör det svårt att få servern att fungera normalt igen och ni
förlorar värdefull arbetstid. SQL Service Avtal+ ger enkel och snabb akuthjälp
av specialister vid incidenter och med SQL Service Avtal+ får du dessutom
förslag på förbättringsåtgärder, löpande övervakning av ett antal specifika
mätpunkter och daglig kontroll av din server med syftet att förebygga störningar och få din server att arbeta optimalt.
Kanske upplever du följande:
•D
 u har viktiga SQL Server-baserade applikationer, men inte egen kompetens att ta hand om dem i en kritisk situation.
•O
 nödigt långa stopptider då er SQL Server inte är tillgänglig blir kostsamt
och drabbar era kunder.
•K
 raven ökar på säkerhet, tillgänglighet och katastrofberedskap. Men resurserna är de samma som tidigare.

SQL Service Avtal+
Med avtalet minimeras risken att servern går ner men om något ändå händer
får ni den hjälp och support ni behöver och är up-and-running på kortast
möjliga tid.
Det innebär:
•S
 nabb hjälp på distans vid problem, av Microsoft SQL Server-experter med
lång erfarenhet.
•F
 örslag på förbättringsåtgärder, löpande övervakning av ett antal specifika
mätpunkter och daglig kontroll av din server.
•H
 jälp att lösa era problem på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt där
långsiktighet och kvalitet alltid är i fokus.
• Garanterad inställelsetid.
•K
 ontakt 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.
• Enkel och snabb tillgång till
SQL Server experthjälp vid
incidenter.
• Du undviker kostsamma
misstag och problem.
• Problem kan åtgärdas innan
de uppstår.
•A
 vlastar er från problemlösning
så att ni kan fokusera på kärnverksamheten.
• SQL 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........................................... 795 kr
DB-instans 2........................................ 1.590 kr
DB-instans 3........................................ 2.385 kr
DB-instans 4........................................ 3.180 kr
DB-instans 5........................................ 3.975 kr
DB-instans 6–15................................. 5.995 kr
DB-instans 16–30............................... 9.995 kr
DB-instans 31–50............................. 14.995 kr

