Beskyt din investering med en

Microsoft Dynamics AX
performanceanalyse
in Microsoft Dynamics AX løsning yder sjældent
lige så godt i dag, som da den blev implementeret. Der kan være flere årsager til, at performance har ændret sig med tiden: Der er taget
mange funktioner i brug, eller nye tredjepartssystemer integrerer med Dynamics AX. Eller måske har systemvedligeholdelse ikke været prioriteret.

D

Uanset årsagen er det vigtigt for din forretning og dine brugere, at din
AX er i topform og yder sit bedste.
CGI's performanceanalyse tjekker din AX installation for de mest performancefremmende indstillinger. Du vil få en rapport, der indeholder en
handlingsplan med gode råd. Og hvis du har brug for hjælp til implementeringen, er vi her for dig.
OPTIMERET TIL DIN AX
Analysen vil dække tekniske områder som OS, AX Application Server
og SQL Server. Alle analyseindstillinger er beskrevet med formål, testaction, resultat, anbefalinger og omfang.

FORDELE
 Ekspertvurdering af de mest
performancefremmende indstillinger
 Anbefalinger til sikring af best practices
 Rapport med resultater, og som
præsenterer anbefalinger på en klar og
organiseret måde
 Fast pris

Analysen afsluttes med en rapport, hvor det er nemt at se, hvilke indstillinger der evt. kræver yderligere opmærksomhed.
Performanceanalysen udføres af en CGI AX infrastrukturkonsulent og
dækker følgende tekniske områder:


Microsoft Dynamics AX applikations stack. Dette omfatter
processor, hukommelse og tre server-/applikationsanbefalinger.



Microsoft SQL Server databasesoftware, som ligger til grund
for din udrulning. Dette omfatter processor, hukommelse og
seks anbefalinger.



Windows Server system. Dette omfatter processor, hukommelse og tre operativsystemanbefalinger.

Baseret på vurderingens output vil du få et "scorecard" over din løsnings ydeevne.
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VÆLG MELLEM TRE MULIGHEDER

1: Basis

OM CGI

 Opsætning af SQL serverhardware og operativsystem
 Undersøgelse og kontrol af fem ting
 SQL serverdisksystem
 Allokeringsenhedsstørrelse
 Opsætning af SQL serverinstans
 16-punkts undersøgelse, inkl. trace flags
DKK 20.000

2: Avanceret Basis plus:

 Opsamling og undersøgelse af 1 uges dynamiske data relateret til performance

CGI har 78.000 medarbejdere på
hundredevis af kontorer over hele verden. Vi
hjælper vores kunder til succes ved at
bringe globale brancheløsninger og
kompetencer til deres lokale dørtrin.
Samtidig har vi en disciplineret tilgang til
leverancer, som gør os markedsledende
inden for it-projekter til tiden og inden for
budget. Vores forretningsrådgivning,
systemintegration og outsourcing services
har en høj kvalitet, og ved hjælp af nye
teknologier og strategier maksimerer vi
vores kunders investeringer og bundlinje.
Det afspejler sig i deres tilfredshed. I de
seneste 10 år har kundetilfredsheden i
gennemsnit været over 9 på en skala fra 1 til
10.

DKK 30.000

3: Ekspert

Basis og Avanceret plus:
 Dynamics AX AOS
 6-punkts undersøgelse
 Undersøgelse af Dynamics AX applikation
 Undersøgelse af datarengøring
 Forespørgsler og ekspertregister
Kontakt os for pris.

Performance Review dækker en AX
installation med op til fem AOS
servere. SharePoint, Reporting og
andre tredjepartssystemer er ikke
omfattet af analysen.
Priserne er ekskl. moms.

SE NÆRMERE PÅ EN RAPPORT
Du er mere end velkommen til at se nærmere på en rapport for at se,
hvilken type information du får, og hvordan rådene ser ud. Analysen
opererer med tre prioritetsniveauer, der rangerer fra Lav til Medium og
Høj. Disse niveauer skal bruges som en højniveauretningslinje ved klassificering og prioritering af resultaterne i denne analyse.
Not applicable - betyder, at testen ikke fandt nogen problemer, og derfor kræves der ikke noget prioritetsniveau.

N/A

Resultater, som typisk har lav indvirkning, men hvor en
ændring dog alligevel anbefales.

LOW

Resultater, der typisk er forbundet med et vist niveau af
indvirkning på performance.

MEDIUM

Resultater, der typisk har høj indvirkning på performance.

VIL DU GERNE VIDE MERE?

Kontakt vores Microsoft Dynamics AX
infrastruktureksperter.

Yderligere oplysninger om CGI kan fås på
cgi.dk eller via e-mail til cgi.dk@cgi.com.
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