SQL Monitor
Hebt u het gevoel dat u onvoldoende grip heeft op uw SQL Server landschap? Wilt u meer zekerheid over uw SLA’s en dat
zij worden nagekomen? Hebt u het idee dat u zou kunnen besparen op uw SQL Server licenties? De SQL Monitor van
VX Company geeft u antwoord op deze vragen.

Hoe werkt de SQL Monitor?

gebruiken om alle databasebeheer gerelateerde taken

SQL Monitor is een tool die informatie van uw SQL Server

zoals het maken van back-ups, bijwerken van indexen en

landschap automatisch verzamelt en analyseert en - indien

statistieken en consistentiecontroles centraal aan te sturen.

nodig - problemen signaleert. U bent daardoor veel minder
afhankelijk van eigen of ingehuurde expertise. De experts

Welke opmerkelijke zaken worden automatisch

kunnen zich richten op de probleemgevallen, terwijl u zeker

gesignaleerd?

weet dat er niets over het hoofd gezien wordt.

• Servers die niet online zijn.
• Database back-ups die niet of niet tijdig worden gemaakt.

Hoe gaat het in zijn werk? U registreert de namen van alle

• Disks die vol lopen.

SQL Servers in de SQL Monitor database. Dagelijks wordt

• SQL Agent jobs die falen.

een set scripts op alle geregistreerde servers uitgevoerd.

• Fail-overs die hebben plaatsgevonden.

De resultaten van deze scripts worden opgeslagen in een
centrale database en gehistoriseerd. Ook worden dagelijks

De SQL Monitor is eenvoudig uitbreidbaar omdat het

automatische analyses gedaan. Als er opmerkelijke zaken

generiek van opzet is, aangestuurd door metadata in een

worden gevonden, krijgt u daarvan per e-mail een bericht.

open database schema. U kunt daardoor eenvoudig uw
eigen controletaken toevoegen, zolang het maar scriptbaar

U krijgt inzicht in de resultaten van de scripts en de analyses

is als ‘sql script’. U kunt ook nieuwe datasets opslaan, door

via rapporten die automatisch opgesteld en naar u gestuurd

eenvoudig tabellen toe te voegen die gevoed worden door uw

worden. Maar natuurlijk kunt u ook zelf uw query’s schrijven

eigen scripts.

en rapporten samenstellen. De SQL Monitor is ook te

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van
SQL Server? Neem dan contact op met:

Maikel Alderhout
Technical Manager Big Data
+31 6 21 57 77 76
malderhout@vxcompany.com

Een greep uit de organisaties die u voorgingen:

