
När flera servrar och olika system interagerar med 
varandra händer det att affärssystem inte fungerar 
optimalt. För att få ut det mesta och bästa av företagets 
investering i SQL-server ser vi till att er databasserver och 
ert affärssystem agerar och presterar som en funktion. 
Aditso SQL-optimering anpassas utifrån ert verksamhets 
behov, säkerställer effektiva och snabba arbetsprocesser, 
hög tillgänglighet och produktivitet.

Prestandaoptimering med Optimize:
 y Konfiguration av SQL-server

 y Analys av klient-serverstruktur och 
dess samverkansfunktioner

 y Konfiguration och genomgång av 
databas

 y Kontroll av nätverkshårdvara 
och bandbredd

 y Analys av serverns 
maxbelastningspunkt och 
dimensionering utifrån denna

 y Rensning av index från onödig 
information

 y Skapande av nya index för snabbare 
åtkomst till aktuell och eftersökt information

För mera trygghet och till-
gänglighet - välj till Aditso 
Servicedesk 
Aditso Servicedesk hjälper er att 
hantera era IT-lösningar och erbjuder 
service och support anpassad för er 
verksamhets behov och önskemål 
om SLA (service-level agreement). 
Med Aditso Servicedesk kan ni välja 
att låta oss ta hand om hela er 
servicedeskfunktion eller endast 
vissa delar, t ex samtal och ärenden 
som kommer in vid obemannade 
tidpunkter. 
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För ännu mera trygghet - 
välj till Aditso MonIToring
Genom att övervaka ert IT-system 
ser vi till att driftstörningar minimeras 
och att åtgärder mot fel och brister 
vidtas i tid. Att undvika störningar 
i det dagliga arbetet sparar tid och 
pengar samtidigt som stressen 
hos medarbetarna minskar. Aditso 
MonIToring innebär trygghet, 
tillgänglighet och en bekymmersfri 
IT-vardag för ert företag.

Trygghet - Transparens -  
Tillgänglighet

 y Vi har förståelse för er verksamhets tekniska behov och affärssystemens struktur och vet av erfarenhet att 
prestandaförbättring och optimering inte ska lämnas till sist utan bör beaktas löpande för att inte drabbas av 
oplanerade stopp

 y Vi utgår aldrig ifrån standardlösningar utan gör en noggrann kartläggning för att förbättra er vardag 

 y Vi trimmar alltid SQL-servrar till att möta användartoppar, inte medelnivåer

 y För att upprätthålla kvalitet, möjliggöra uppföljning och eventuell återställning dokumenterar vi alla förändringar, 
såväl före som efter åtgärd. 

 y Oavsett om ni har köpt installation av SQL-server av oss eller annan leverantör hjälper vi till med löpande 
underhållsarbete och kontrollerar kontinuerligt funktion och prestanda. Vårt åtagande anpassas helt och hållet till 
ert behov.D
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