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DBA-as-a-Service 
En fleksibel Microsoft SQL Databaseadministrator service 

 
Har I en Microsoft Database Server eller flere, men ingen dedikeret DBA (Databaseadministrator) der passer, plejer og 
udvikler dette område? Så har vi løsningen, som benyttes af både mellemstore og store Systemtech kunder til at sikre 
stabil drift, men også til at udnytte databasen optimalt. 

Områder en DBA arbejder med 
 Sikre stabil drift 

o Proaktiv vedligehold 
o Monitorering af bl.a. logs og håndtering af fejlalarmer 
o En database er ”en levende organisme” og kan let trækkes i en retning,  

derfor er behov for vedligehold on-going 
o Holde øje med CPU, memory og disk usage 

 Løbende optimering af performance 
o Undgå eller løse låsninger 
o Indekser, nye plus optimering af eksisterende 

 Compliance & sikkerhed 
o Sikkerhedsopdateringer (patchning) 
o At løsningen forbliver compliant og ikke går End-of-Life på support 
o Data Recovery Strategi der matcher forretningens ønsker 
o Validere af data og backup 
o GDPR og Audit  
o Dokumentere procedurer, politikker og standarder i forhold til sikkerhed og rettigheder 

 Lavest mulige cost 
o Licens, hardware / hosting 
o Sammenlægge og arkivere databaser 

 At gøre ting smartere 
o Automatiseringer / Scripts 
o Best Practice Installation 
o Indlæse data fra andre kilder 

 Sparring med forretningen 
o Fremskrive trends og vurdere behovet for udvidelser 
o Arkitekturopgaver 

 Hvilken type database er den rette for opgaven?  
Stand-alone, Always On Cluster, Hybrid, Azure? 

 Sparring med IT-operation og udvikling 
om indkøb  og/eller udvikling af nye løsninger 

 
En DBA-as-a-Service aftale forudsætter, at der er tegnet en SQL Health driftsstøtte aftale. 

Antallet af timer og opgavetyperne til dels afhænger af jeres tekniske setup, kompleksitet og brug af databaserne. Kører databaseserveren rimeligt isoleret med 
fx blot Navision, så kan et par timer om måneden være nok, har I derimod flere databaser, mange forskellige applikationer, egen softwareudvikling eller måske 
et ønske om løbende at fremtidssikre jeres miljø og udvide med måske mere BI og Cloudteknologi, så er behovet nærmere hver uge. 

  


