Teraz už vieme,
čo treba robiť!
Bang & Olufsen sa spolieha
na rozsiahle know-how spoločnosti
SolidQ v oblasti dátovej platformy
SQL Server, čím zabezpečí efektívnosť
vynaložených investícií
a splniteľnosť požiadaviek, kladených
na hostingového partnera.

Na jar 2017 prišiel pre Bang
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niekoľko dôležitých otázok.

→ Keďže mala byť platforma SQL Server spravovaná hostingovým
partnerom, bolo pre Bang & Olufsen veľmi dôležité, aby boli administrátori partnera od začiatku súčasťou projektu s cieľom zabezpečiť realizovateľnosť navrhovaných riešení.

“Bolo by pre nás veľmi
komplikované a z časového
hľadiska náročné zodpovedať
tieto otázky. Boli sme preto
veľmi radi, keď nám náš partner pre oblasť licencií – spoločnosť Crayon – odporučil
na vypracovanie kompletnej
stratégie modernizácie dátovej platformy spoločnosť
SolidQ.”

& Olufsen

Inventúra
“Počas jedného mesiaca spoločnosť SolidQ
realizovala analýzu hardvérovej konfigurácie
súčasne s monitorovaním vyťaženia všetkých
našich inštancií SQL Server, aby získala základný

Bang & Olufsen –

prehľad o našej aktuálnej situácii,” hovorí Jørgen

výnimočná technika
a atraktívny dizajn

Stig Jensen.
Výsledkom analýzy získaných údajov bola správa
popisujúca kompletný aktuálny stav prostredia

Svetoznáma dánska spoločnosť
Bang & Olufsen je považovaná za
kultovú značku, ktorá už 90 rokov
vytvára inovatívne audio a video
produkty a je známa svojim dizajnom,
akustikou a remeselnou zručnosťou.

SQL Server v spoločnosti Bang & Olufsen,
vrátane prvých špecifických odporúčaní.

Workshop s kľúčovými
zainteresovanými stranami
Na základe tejto analýzy sa zástupcovia spoločností SolidQ, Bang & Olufsen, konzultanti Crayon
a hostingového partnera zišli v rámci workshopu,
aby pomocou nadobudnutých poznatkov navrhli
plán konsolidácie a modernizácie platformy SQL
Server.

Výsledkom workshopu bolo tiež vytvorenie
plánu konsolidácie prostredia SQL Server.
„Navrhnuté riešenie sme plánovali realizovať v

„Výsledkom analýzy SolidQ a nášho spoločného
workshopu bol plán investícií do hardvéru, nových verzií SQL Server a návrh konsolidácie
nášho

Ďalšie výhody

prostredia. Okrem toho

získal náš

hostingový partner cenné informácie a mohol
tak zabezpečiť, aby sa odporúčania spoločnosti
SolidQ mohli realizovať v rámci platnej zmluvy,”
pokračuje Jørgen Stig Jensen.

druhom polroku 2017. V tomto období však
riadiaci pracovníci vybudovali inovačné laboratórium, čo si vyžadovalo zapojenie celého
oddelenia IT. Realizácia navrhnutého riešenia sa
tak uskutoční v prvom polroku 2018.
Zaobstaráme si najnovšie verzie SQL Server, aby
sme mohli využívať ich funkcionalitu, ako aj
výhody z konsolidovaného a optimalizovaného
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nižšími finančnými nákladmi na nové licencie,
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