SAS® Performance Review

Er din SAS-installation blevet så populær,
at den kræver opdaterede rammer?

DET OPNÅR DU MED
SAS PERFORMANCE REVIEW
• Optimering af din eksisterende investering:
Vi hjælper dig med at identificere de bedste muligheder for forbedring af produktivitet og ydeevne inden for din eksisterende systemarkitektur.
Hvis muligt, gennemfører vi forbedringen med
det samme.
• Hurtigt beslutningsgrundlag:
Vores metode giver mulighed for hurtigt at
indsamle, analysere og præsentere information.
Derefter kan du træffe kvalificerede valg og
prioritere med henblik på at definere din ideelle
optimeringsstrategi.

Analytics er nu ’mission critical’ for effektive organisationer
og anvendes i udstrakt grad for at forbedre produktivitet, effektivitet
og til at differentiere dig fra dine konkurrenter.

SAS Performance Review hjælper dig med at få mest
mulig værdi ud af dit SAS Framework for B
 usiness
Analytics ved at skabe en optimal struktur for
ressourceoptimering.
Mange SAS-implementeringer bliver ofre for deres
egen succes, idet deres oprindelige infra
struktur
bliver utilstrækkelig i forhold til behovet for at

understøtte flere brugere, data og 
applikationer.
Sådanne systemer vil med tiden begynde at

underpræstere. SAS Performance Review sikrer, at
sådanne p
 roblemstillinger identificeres og håndteres
i opløbet.
OVERSIGT OVER YDELSEN
SAS-eksperternes
indledende
evaluering
af
ydeevnen foregår i samarbejde med dine e ksisterende
forretningsbrugere og din it-afdeling. Derefter går vi
videre til en gennemgang af systemer, applikationer
og arkitektur.
I løbet af projektet vil SAS-konsulenterne:
• Arbejde sammen med dig for at identificere aspekter
af din SAS-udrulning, som evt. kunne have brug
for ekstra opmærksomhed
• Aftale ønskede mål med dig, hvilket fører til en
eller flere af følgende analyser:
System performance review
• Undersøge potentielle flaskehalse, herunder
hukom

melse, diskbrug, CPU-spørgsmål og
netværksproblemer
• Tilpasse din server, så den bedst muligt passer til din
brug af SAS
Optimeringsreview af it-arkitektur
• Identificere muligheder og behov for dybdegående
analyse af din arkitektur. Et eksempel kunne være
skalérbarhed, der er nødvendig som følge af
yderligere programmer og brugere
• Tage en overordnet snak om høj tilgængelighed,
sikkerhed, passende hardwaredimensionering og
forslag til disaster recovery-strategi

• Reduktion af risiko og kontrolomkostninger:
SAS-eksperterne kender alle aspekter af SAS-
teknologi og forstår at levere det bedste fra SAS
Business Analytics Framework. Ved at samarbejde
med vores eksperter kan du være sikker på, at
jobbet bliver gjort ordentligt første gang.

Færdigheder, revision og analyse
I samarbejde med vores uddannelsesafdeling hjælper vi dig med at identificere kompetencemangler
samt med at udvikle et relevant uddannelses- og
udviklingsprogram.
Konkrete leverancer
Når alle punkter er afsluttet, vil SAS-konsulenterne
udarbejde et Performance Review-dokument, som i
detaljer beskriver alle de potentielle forbedringsmuligheder, vi har fundet for dit system. Vi skitserer vores
anbefalinger og leverer en plan for implementering af
vedvarende forbedringer.
Anslået varighed
Varigheden af projektet defineres ud fra dine krav,
antallet af afdelinger, der benytter SAS, s predningen
af det fysiske miljø samt kompleksiteten af dine
it-miljøer.
Anslået pris
Prisen afhænger af forskellige faktorer: De k
rævede
kompetencer samt den forretningsværdi, der e fterspørges.
Kontakt os
Kontakt din SAS Relationship Manager eller S
 AS
Teknisk Support Center, der vil beregne
en anslået pris og et tidsforløb.
SAS Technical Support Center
E-mail: support@sdk.sas.com
eller telefon: 70 28 29 99

