Veritabanı
Yönetimi

Veritabanı yönetim stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması konusunda İnnova’nın uzman DBA
ekibine güvenin.

www.innova.com.tr

Ölçeklenebilirlik, esneklik, yönetilebilirlik, güvenlik ve performans veritabanı sistemlerinin temel
özellikleri arasında yer alıyor. Ancak etkin ve sürdürülebilir bir veritabanı; yönetim stratejileri,
araçları ve tecrübesi ile başarıya dönüştürülebilir.
Veritabanı ve uygulama sunucusu desteği, yama uygulamaları, yedekleme stratejileri,
veritabanı kurtarma ve performans analizi ve iyileştirmeleri gibi kurumsal bilgileriniz üzerinde
gerçekleştirilecek uzmanlık gerektiren kritik operasyonlarda İnnova yanınızda. İnnova’nın
veritabanı uzmanları (DBA-Database Administrator) ve sistem yöneticilerinden oluşan
veritabanı yönetimi ekibi, ihtiyacınız olan profesyonel hizmetleri en sağlıklı biçimde hayata
geçirir.
Sistemlerin yönetimi dışında sorun ve ihtiyaçları hızlı ve etkili bir şekilde inceleyen İnnova çözüm
önerileri hazırlar ve rapor olarak size sunar. Gerektiğinde uzaktan bağlantı ve/veya yerinde
destek yöntemleri ile sorunun en kısa zamanda giderilmesini hedefler.

Veritabanı geçiş süreçlerine destek
Veritabanı yönetimi alanında veriler eskisinden daha performanslı ve güvenli bir veritabanına kavuşur. Veritabanı
hizmetleri, kurumsal veriyi en sağlıklı şekilde saklamak ve gerektiğinde ona en hızlı şekilde ulaşmak için önemli
avantaj sunar. İnnova, sertifikalı uzmanlarıyla bu veritabanı çözümleri arasındaki geçiş (migration) süreçlerinde etkin
rol oynayarak kuruma önemli katkılar sağlar.

7x24 yönetim
İnnova veritabanı yönetim hizmetleri, veritabanı ortamlarının en iyi erişilebilirlik için hazır tutulmasını ve ihtiyaçları
karşılayacak kapasitenin sağlanmasını içerir. Performans sürekli izlenir ve gerekli müdahale yapılır. Veritabanı
performans eşik değerleri düzenlemesi, bunların otomatik olarak izlenmesi, veritabanı problemlerinin otomatik
raporlanması ve otomatik hizmet masası bildirimleri verilen hizmetleri oluşturur. İhtiyacınız olan profesyonel
hizmetleri bulut ortamında da sağlayabilir.

Veritabanı bakım ve destek
İnnova, müşteriye ait veritabanı ve ilgili veri bileşenlerinin bakımı ve desteğini sağlar. Yama ve güncelleme yönetimi
hizmetleri verilir. Yedekleme ve kurtarma işlemleri, müşteri iş sürekliliği planlarına göre uyarlanır ve entegre edilir.
Veritabanı tarafından kullanılan disklerin yönetimi gerçekleştirilir.
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On site/off site veri depolama
İlişkili cihazlarla bağlantılı veritabanı yedeklerinin yönetilmesi
Veritabanı kurtarma
Günlük, haftalık, aylık ve yıllık veritabanı yedekleme
Veritabanı geri yükleme
Veritabanı ve uygulama yamalarının uygulanması
Uygulama versiyon yükseltilmesi
Performansların izlenmesi ve sorunun çözülmesi
Güvenliğin sağlanması
Fiziksel disk büyümesinin kontrol edilmesi
Depolama kapasite planlaması
Donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi
Klonlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi
7x24 destek
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