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Microsoft SQL 

Rescue Service 
Højt niveau af MS SQL-ekspertise, der står 

klar til at hjælpe jer, hvis der opstår fejl på 

serveren eller i værste fald sker nedbrud. 

Den digitale livredder 

MIRANDA Partners Professional 

Services Team har foretaget mange 

redningsaktioner på SQL-servere 

gennem tiden. Servere, der enten 

fungerede dårligt, eller ikke kunne 

bringes til normal produktions-

tilstand. Vores Professional Services 

Team har oparbejdet stor erfaring 

og tillid gennem årene. 

Erfarent redningsmandskab 

Når der sker en katastrofe, er der 

ikke plads til forsigtige antagelser. 

Kun "hardcore" viden og handling 

tæller. Kravet til et MS SQL Rescue 

involverer både flere kompetencer 

og erfaringer for at komme i mål. 

Vi har haft mange konsulentopgaver 

for både private virksomheder og 

offentlige institutioner. Derigennem 

har vi opbygget solide kompetence-

niveauer, du kan drage fordel af - 

uanset, om der er tale om et 

pludseligt servernedbrud, eller du 

bare ønsker at være på forkant med 

tingenes tilstand, før det går galt. 

Hellere forebygge end helbrede 

Hvis du er i tvivl om jeres MS SQL 

Server er robust og rent faktisk kan 

gendannes efter et nedbrud, anbefa-

ler vi, at du starter med at forebygge 

en katastrofesituation.  

Vi hjælper dig med at registrere risici 

på serveropsætning og at udføre 

tests i et kontrolleret miljø. 

Alternativ til nedbrud 

Måden at undgå servernedbrud og 

dårlig performance på, er at have det 

rigtige databasedesign, sørge for 

løbende vedligeholdelse af serveren 

og at lave konfigurationsjusteringer. 

Finjustering og optimering 

En MS SQL Server er som et instru-

ment, der enten kan spille smukt 

eller ude af stemning. 

Finjusteringer giver styrke til data-

basens "maskinrum" og giver dine 

kolleger langt hurtigere afvikling af 

de programmer, I arbejder med. 

Email: info@miranda.dk 
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  Book et onlinemøde i dag, så deler vi mere 

om vores MS SQL-erfaringer, brugbare 

løsninger og laver en omkostningsvurdering. 

 
MS SQL Rescue fra start til slut 

Vi har en klar tilgang: Red så meget 

som muligt så hurtigt som muligt! 

1. Problemanalyse 

I den første fase fokuserer vi på at 

finde årsagen til nedbruddet. Når 

problemet er identificeret og klart 

defineret, præsenteres og evalueres 

løsningsmulighederne for at få det 

bedst mulige resultat igennem. 

2. Tæt samarbejde 

Direkte dialog mellem dig, IT-per-

sonalet, ledelsen og vores konsulent 

giver det bedste resultat, hvis de 

givne betingelser tvinger dig til at 

vælge mellem to onder. Under hele 

processen sørger vi for information 

om fremskridt og udfordringer. Vi 

holder dig løbende ajour. 

3. Sikring i fremtiden  

Den endelige evaluering dokumen-

teres med kortlægning af årsagen til 

nedbruddet og giver dig mulighed for 

at planlægge nødvendige handlinger i 

fremtiden, så det ikke sker igen. 

Er uheldet er ude – se her! 

Hvis nedbruddet allerede er en reali-

tet, er der sjældent tid til planlægning 

og forberedelse. I disse situationer 

handler det om at kunne analysere 

problemet og se de mulige rednings-

scenarier. Det er her, vi står klar til 

at hjælpe. 

Ring og book os! Vi kommer så 

hurtigt, det er muligt! 

Vores ekspert vil kontakte dig så 

hurtigt som muligt og informere dig 

om hvilke betingelser, administra-

torkonti og potentielle personer, 

der er nødvendige for at kunne 

starte problemanalysen. 

Fjernopkobling til jeres systemer kan 

afkorte tiden og sørge for hurtigere 

reaktion på problemets omfang. 

MS SQL Rescue Service-etiket 

Kontakt os på info@miranda.dk og 

bestil en MS SQL Rescue Service-

etiket med vores kontaktoplysninger 

på. Sæt etiketten på selve serveren, 

eller i det rum, I arbejder fra. 
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