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SOFTWARE MS SQL SERVER 2017 STANDARD
Cena celkem:

6 896 Kč
(bez DPH: 5 699 Kč)

Běžná cena:
Ušetříte:

7 586 Kč
690 Kč

Kód zboží:

SWMS9246

Part No.:

359-06555

Stav:

Nové zboží

Popis
MS SQL Server 2017 Standard
Špičkový výkon
Systém SQL Server konzistentně dosahuje nejlepších výsledků při srovnávacích testech TPC-E pro úlohy OLTP, srovnávacích
testech TPC-H pro úlohy datového skladu a srovnávacích testech výkonu pro běžně používané aplikace. Neváhejte a získejte
rekordní výkon na platformách Windows a Linux. Podpora malých datových tržišť i největších podnikových datových skladů a
zároveň snížení požadavků na ukládání zásluhou nové vylepšené komprese dat. Škálujte až petabajty dat pro sklady
relačních dat podnikové třídy a integrujte je se zdroji nerelačních dat, jako je Hadoop.
Nejméně zranitelná databáze
Chraňte svá uložená a přenášená data pomocí databáze, která se podle databáze slabých míst spravované organizací NIST
již šest let po sobě pyšní nejmenším množstvím slabých míst ze všech hlavních platforem. Inovace zabezpečení v systému
SQL Server 2017 pomáhají zabezpečit data úloh nezbytných pro chod podniku prostřednictvím přístupu k zabezpečení, který
využívá několik vrstev ochrany a nově zahrnuje také technologii Always Encrypted spolu se zabezpečením na úrovni řádků,
dynamickým maskováním dat, transparentním šifrováním dat (TDE) a hloubkovým auditováním.
Dostupnost nepostradatelných aplikací
Získejte maximální dostupnost pro nepostradatelné aplikace, rychlé převzetí služeb při selhání, snadné nastavení a
vyrovnávání zatížení čitelných sekundárních instancí zásluhou vylepšené technologie Always On v systému SQL Server 2017
– jednotném řešení pro vysokou dostupnost a zotavení po havárii pro platformy Linux a Windows. Navíc budete mít možnost
vytvářet asynchronní repliky ve službě Azure Virtual Machines pro dosažení hybridní vysoké dostupnosti.
Komplexní mobilní řešení
Škálujte své modely business intelligence (BI), rozšiřte svá data a zajistěte kvalitu a přesnost pomocí kompletního řešení BI.
Služba SQL Server Analysis Services vám pomáhá vytvářet složitá podniková analytická řešení, která umožňují využívat
výhod bleskového výkonu technologie uchování dat v paměti integrované do tabulkového modelu. Pomocí služby SQL Server
Reporting Services můžete publikovat sestavy do libovolného mobilního zařízení, včetně zařízení se systémy Windows,
Android a iOS, a získat přístup k sestavám v režimu online nebo oﬄine. Kombinujte relační data a velká data pomocí

technologie PolyBase, která umožňuje provádět dotazy v řešení Hadoop pomocí jednoduchých příkazů T-SQL. Podpora JSON
umožňuje analyzovat a ukládat dokumenty JSON a výstupní relační data do souborů JSON. V systému SQL Server 2017 teď
můžete spravovat data grafů v relační databázi a dotazovat se na ně.
Integrované analytické nástroje
Vytvářejte inteligentní aplikace pomocí služby SQL Server Machine Learning Services s využitím jazyků R a Python. Přejděte
z reaktivní analýzy k prediktivní a preskriptivní analýze zásluhou pokročilých analytických nástrojů obsažených přímo v
databázi. Multithreading a architektura MPP vám umožní získat informace rychleji, než kdybyste používali jen samotná
opensourcová řešení R a Python. Provádějte operační analýzy v reálném čase zásluhou kombinace funkcí pro ukládání
indexů columnstore a rowstore v paměti, které jsou dostupné v systému SQL Server 2017 – výsledkem je rychlé zpracování
analýz přímo na datech transakcí. Otevřete nové scénáře, jako je rozpoznávání podvodů v reálném čase, aniž by došlo k
ovlivnění transakčního výkonu.
Konzistentní prostředí
Vyviňte jednou a nasaďte kdekoli v konzistentním prostředí od místního nasazení až po cloud. Teď s podporou platforem
Windows a Linux a také kontejnerů Docker. Získejte stejné uživatelské možnosti v rámci místního i cloudového prostředí –
můžete vytvářet a nasazovat hybridní řešení pro správu vašich datových investic. Těžte z výhod plynoucích z ﬂexibility
spouštění úloh systému SQL Server ve službě Azure Virtual Machines nebo využívejte službu Azure SQL Database ke
škálování a dalšímu zjednodušení správy databází. Využívejte stávající dovednosti a důvěrně známé nástroje, jako jsou Azure
Active Directory a SQL Server Management Studio, ke správě databázové infrastruktury napříč místními systémy SQL Server
a Microsoft Azure. Používejte standardní rozhraní API na všech různých platformách a stahujte aktualizované vývojářské
nástroje integrované do aplikace Visual Studio, aby bylo možné vytvářet weby nové generace, podnikové a mobilní aplikace
a aplikace business intelligence.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Verze: OLP NL
Typ Licence: CAL device
K objednání OLP u dodavatele jsou potřebné následující údaje na koncového zákazníka (toho, kde je zařízení a
SW umístěn): Název ﬁrmy, Kontaktní adresa včetně PSČ, IČO, telefon, kontaktní osoba, email (může být a doporučuje se
mail admina nebo jiné oprávněné osoby s účtem Live ID).
Tyto údaje, prosím posílejte vždy spolu s objednávkou na mailovou adresu jana.ctvrtnickova@100mega.cz
Pro přístup k licenci je potřeba se registrovat na adrese Volume License Service Center. Kontakt na VLSC podporu: 800 142
359. V případě Terminálových licencí (Windows Remote Desktop) je potřeba zaktivovat tuto službu na aktivační lince MS:
800 100 074.
Obecný popis licencí OLP a způsobu jejich objednávání.
Program OLP je multilicenční program Microsoft, v rámci kterého získáte jejich nákupem trvalé přenositelné licence
jednotlivých programů. OLP licence jsou elektronické a legalizační, což znamená, že je lze nainstalovat na starší hardware.
Zákazník, který objednává OLP licence, musí mít vygenerovaný účet Live ID a doporučujeme jako kontaktní mail a zároveň
mail, na který přijdou objednané licence, uvést právě adresu, která je spjata s účtem Live ID. Minimální počet OLP licencí pro
otevření nové smlouvy - pokud zákazník v průběhu minulých dvou let žádnou neotevřel - je 5 ks jakýchkoliv produktů OLP
(lze mixovat například Oﬃce, serverové systémy i CALy, atd). Pokud zákazník nepotřebuje 5 licencí ale například jen 3, lze
první objednávku doplnit tzv. doplňujícími licencemi, které jsou cenově dostupné. Doplňující licence představují v každém
slevovém programu (školní AE licence, GOVT licence pro státní správu, komerční licence) jiný produkt (pro zjištění kódů
kontaktujte, prosím, svého obchodníka, nebo PM na Microsoft - jana.ctvrtnickova@100mega.cz). Upozorňujeme, že klienti
(CAL) které se instalují na pracovní stanice obvykle nebývají součástí serverových systémů, dokupují se zvlášť a je nutno
rozlišit, zda zákazník požaduje klienta vázaného na uživatele (user) nebo klienta vázaného na zařízení (méně obvyklé device).
https://docs.microsoft.com

