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SQL-SCAN  

Hebt u het gevoel dat uw SQL-database ontwerp en configuratie niet optimaal is?
Laat de performance van uw database te wensen over?

Een juiste confi guratie van uw database is essentieel 
voor een goede performance. Vaak is onvoorspelbaar 
gedrag terug te voeren naar onjuiste confi guratie.

Om de achterliggende oorzaak van deze problemen 
helder te krijgen biedt Info Support SQL-scans aan. In 
de SQL-scan wordt gericht gekeken naar de inrichting 
van de SQL-confi guratie. Aan de hand van best practices, 
die door ervaren DBA’s in de loop der jaren in het veld 
zijn verzameld, worden zowel de databaseservers als 
de databases getoetst. Eventuele knelpunten worden 
inzichtelijk gemaakt en concrete verbetervoorstellen 
worden aangeboden.
 
Doelstelling
Op basis van best practices van Microsoft en 
Info Support de SQL-confi guratie beoordelen en het 
geven van verbetervoorstellen. 

Uitvoer & Werkzaamheden
• Inventarisatie van omgeving.
• Analyseren van de omgeving door uitvoering van 

aantal scans.
• Interview met DBA’er/ andere betrokkenen 

(systeembeheerder).
Hierin kan worden ingegaan op  specifi ek onder-
werpen als:
Security, Mirroring, Replicatie,  Backup of bijvoor-
beeld uitwijk.

• Interpretatie van de resultaten uit de scripts.
• Opstellen en bespreken van rapportage.
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Meer weten?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over deze dienst? 
Dan kunt u direct contact opnemen met:

Henk Brands
Business Unit Manager Business Intelligence
 
e-mail: henkb@infosupport.com 
mobiel: +31 (0)6 - 454 789 09

altijd op maat gemaakt en toegesneden op uw vraag en 
uw situatie.

Vervolg
Indien gewenst kan Info Support u ook ondersteunen bij 
het uitwerken van de aanbevelingen. 

 

Kosten
De totale kosten voor een SQL-scan bedragen € 2.800. 
Hiermee krijgt u een goede beoordeling van de door 
u ingezette confi guratie inclusief verbetervoorstellen. 
De volledige scan zal in twee dagen worden uitgevoerd 
inclusief bespreking van het resultaat. De scan zelf is 


