
Sådan undgår  
du nedbrud i  
forretningskritiske  
systemer
For virksomheder med Microsoft SQL-servere

8 GODE RÅD: 



Du kender det med garanti. Virksomheder i dag er dybt afhængige af velfungerende kerne-
systemer som fx ERP-, PLM- eller produktionssystemer. Du ved sikkert også alt for godt, hvor 
store økonomiske konsekvenser det kan have, når der er forsinkelser eller nedbrud på disse 
systemer. Men hvad mange overser er, at de underliggende SQL-servere har altafgørende be-
tydning for, hvordan disse forretningskritiske systemer rent faktisk fungerer. 

Denne guide giver dig 8 konkrete råd til, hvordan I sørger for, at jeres Microsoft SQL-servere 
holder jeres forretningskritiske systemer optimalt kørende. 

1.  Handl proaktivt 
Et altoverskyggende princip i arbejdet med 
SQL-servere er proaktivitet - ved løbende 
at sørge for vedligeholdelse. Dette princip 
gennemsyrer alle råd i denne guide og er 
en grundlæggende forudsætning for at 
undgå fejl og nedbrud i IT-systemer. På 
samme måde som når man sender sin bil 
til serviceeftersyn for at undgå, at den bry-
der sammen, når man mindst venter det.

2.  Sørg for løbende opdateringer  
Først og fremmest er det afgørende, at I 
løbende opdaterer jeres SQL-servere med 
de patches Microsoft udsender med jævne 
mellemrum. 

3.  Automatisk vedligehold  
Derudover er det essentielt, at I opsætter 
automatiske services, der med faste inter-
valler bl.a. sørger for reindeksering, integri-
tetstests, backups, optimalt brug af RAM og 
CPU samt andre processer, der er vigtige 
for at vedligeholde jeres forretningskritiske 
data. Disse services giver jer løbende indsigt 
i serverens tilstand – og er en proaktiv 
måde at undgå fejl og kommende nedbrud.

4.  Tjek regelmæssigt jeres backup 
Det er ikke nok løbende at danne en 
backup. Det er lige så vigtigt, at I med 
løbende mellemrum tester, at I rent faktisk 
kan indlæse og dermed genskabe data fra 
jeres backup.

5.  Vær ekstra opmærksom uplanlagte 
nedbrud  
Når der opstår uplanlagte nedbrud – fx ef-
ter et strømnedbrud – kan datastrukturen, 
gå tabt, hvilket kan have store økonomiske 
omkostninger. Dermed bør I etablere faste 
procedurer, der tager hånd om dette, når 
en server genstartes. 

6.  Brug serverens alarmfunktioner 
Udnyt mulighederne for at opsætte alar-
mer, som Microsoft SQL-servere tilbyder. 
Alarmerne giver jer besked, når noget fej-
ler – fx hvis der ikke er tilstrækkelig lager-
kapacitet til at gemme backup’en. Herved 
kan du proaktivt tage handling og sørge 
for, at I ikke ender i en kritisk situation 
uden en mulighed for at genskabe data.

7.  Lokaliser problemer 
Når I oplever nedbrud eller forsinkelser 
i jeres systemer, anbefaler vi, at I under-
søger problemet systematisk. Rammer 
det kun nogle få brugere? Sker det ved 
nogle bestemte processer? Er der særlige 
tidspunkter eller lokationer i spil? Ved at 
indkredse omfang og omstændigheder, 
gør I det meget lettere for jeres teknikere 
at lokalisere problemet.

8.  Identificer problemer før du handler 
Det kan være fristende at ty til hurtig hand-
ling, når I oplever problemer med jeres 
systemer – fx at købe mere RAM, hvis man 
oplever forsinkelser i ERP-systemet. Men 
denne tilgang er som at famle i blinde – og 
det kan ende med at blive en dyr tilgang til 
problemløsning. I stedet for vil en analyse 
af jeres SQL-servere kunne give jer et klart 
billede på situationen – og dermed gøre jer 
i stand til at prioritere indsatser, der rent 
faktisk løser problemet.

Vi håber, at disse 8 råd kan være en 
hjælp til at komme i gang med at op-
timere jeres Microsoft SQL-servere. 
Har du brug for sparring til arbejdet, 
er du altid velkommen til at kontakte 
os hos Systemtech. 


