
Proč byste měli upgradovat?

Omezíte rizika spojená se zabezpečením platformy a dodržováním předpisů

Modernizace vám zpřístupní nové inovace
Funkce a služby pro data, analýzu a cloud podpoří růst vašeho prostředí.

Upgrade vám zajistí vyšší nákladovou efektivitu
Náklady spojené s udržováním starších serverů, bran firewall, systémů pro odhalování průniků a dalších 
nástrojů mohou rychle narůstat.

Nejvyšší výkon v datových skladech o velikosti  1 TB2, 
10 TB3  a 30 TB4

SQL

Víc než jenom upgrade
   SQL Server 2017 a spravované instance služby Azure SQL 

Database nepředstavují jenom obyčejnou aktualizaci – pro 
všechny své aplikační úlohy získáte převratný výkon zpracování 
dat v paměti, vysokou dostupnost pro nepostradatelné aplikace 
a funkce zabezpečení, které pomáhají ochránit uložená 
i přenášená data.

Další informace o systému SQL Server 2017 najdete tady.

Vy
šš

í n
ák

la
dy

 
vy

hr
az

en
ýc

h 
pr

os
tř

ed
ků

N
iž

ší
 n

ák
la

dy
 

sd
íle

ný
ch

 p
ro

st
ře

dk
ů

Vyšší nároky na správu Nižší nároky na správu

PaaS & SaaS
Azure SQL Database

SQL

IaaS
SQL Server ve virtuálním počítači Azure

Virtuální počítače
SQL Server v privátním cloudu, virtuální počítač + zařízení

Fyzické počítače
SQL Server, fyzický počítačSQL

Nejvyšší výkon v úlohách OLTP1
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Nejlepší poměr cena/výkon pro úlohy OLTP 5

2 3 4

1http://www.tpc.org/4081; 2http://www.tpc.org/3331; 3http://www.tpc.org/3326; 4http://www.tpc.org/3321; 
5http://www.tpc.org/4080
Veškeré údaje od společnosti TPC jsou platné k datu 19. ledna 2018.  

Blíží se ukončení podpory pro SQL 
Server 2008 a 2008 R2

Od července 2019 přestane Microsoft podporovat SQL Server 2008 a SQL Server 2008 R2. 
Vyhněte se problémům a hrozbám pro zabezpečení, které ukončení podpory může způsobit.

Nebudou dostupné důležité aktualizace zabezpečení, což může vést k narušení chodu vaší společnosti 
nebo ke ztrátě dat.

Nejlepší poměr cena/výkon pro datové sklady 
o velikosti 1 TB2, 10 TB3 a 30 TB4

Při modernizaci vaší platformy 
máte na výběr z různých scénářů
upgradu:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-managed-instance
https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-server/sql-server-2017
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Nabídky v souvislosti s ukončením podpory pro SQL Server 2008 a 2008 R2

Azure Hybrid Benefit.

.

Další informace o ukončení podpory pro SQL Server 2008 a 2008 R2 naleznete zde.

Výkon pro úlohy OLTP

Hybridní cloud Vylepšení 
programovatelnosti

Datové sklady a velké 
objemy dat Pokročilá analýza Platforma

Zabezpečení

Hybridní transakční a analytické 
zpracování poskytující poznatky 
v reálném čase s využitím zpracování 
transakcí (OLTP) v paměti 
a clusterovaných indexů 
ColumnStore

Datové sklady využívající technologii 
zpracování v paměti a clusterované 
indexy ColumnStore

Systém Windows Server 2016 
poskytující nesrovnatelnou 
škálovatelnost díky možnosti 
využívat až 24 TB paměti 
a maximální počet jader v systému 
Windows Server 2016

Vylepšené skupiny dostupnosti 
AlwaysOn se snadno použitelným 
průvodcem s grafickým rozhraním

Automatické převzetí služeb při 
selhání mezi třemi synchronními 
replikami. Až osm sekundárních 
replik

Rozšíření fondu vyrovnávací paměti 
pomocí jednotek SSD

Adaptivní zpracování dotazů 

Prostředí pro zotavení po havárii 
ve virtuálních počítačích Azure 
využívající skupiny dostupnosti 
AlwaysOn

Funkce Stretch Database

Hybridní scénáře využívající službu 
SSIS

Pokročilé možnosti zálohování do 
Azure

Snadná migrace do cloudu

Zabezpečené zálohování do Azure 
s využitím spravovaných záloh

Správce zdrojů pro řízení 
procesorů, paměti 
a vstupně-výstupních operací

Opožděná stálost pro paměťově 
optimalizované tabulky

Vylepšení optimalizace dotazů
Úložiště dotazů

Místní runtime databáze (Express)

Tabulka souborů (FileTable) 
v projektech součástí aplikací 
na datové vrstvě postavená na 
funkci FILESTREAM

Vzdálené úložiště objektů BLOB 
prostřednictvím produktu 
SharePoint 2016

Statistické sémantické vyhledávání

Ověřování pro izolované databáze

Automatické opravy plánů

Funkce Always Encrypted

Dynamické maskování dat

Zabezpečení na úrovni řádků

Auditování

Certifikace CC pro SQL Server 2016 
na úrovni EAL2

Podpora šifrování záloh

Vylepšené oddělení povinností

Výchozí schéma pro skupiny

Vylepšené konektory, nové 
transformace, zabezpečení na 
úrovni objektů, nepravidelné 
hierarchie**

Mobilní nástroje BI

Analytické služby na podnikové 
úrovni

Analýza v paměti s využitím 
tabulkového modelu ve službě 
Analysis Services

Vylepšené multidimenzionální 
modely

Modernizované sestavy a řídicí 
panel s podporou funkcí BI na 
mobilních zařízeních

Vytváření mobilních sestav 
s použitím Vydavatele mobilních 
sestav SQL Serveru

Využívání poznatků v mobilních 
aplikacích Power BI

Správa podnikových 
informací (EIM)

Pokročilé služby integrace

Služba DQS (Data Quality Services)

Služba MDS (Master Data Services)

Rozšiřitelný objektový model

HA for StreamInsight, zpracování 
komplexních událostí

Import modelů PowerPivot do 
služby Analysis Services

Pokročilý tabulkový režim

Vyšší produktivita a výkon

Power View

Konfigurovatelná upozornění na 
sestavy

Generování sestav jako sdílená 
služba SharePoint

Doplněk Master Data Services pro 
Excel

Podpora JSON

Prostorové funkce včetně podpory 
celé zeměkoule a oblouků

Podpora dočasných tabulek

Podpora dat grafů

Operační analýza

Datové sklady využívající pokročilé 
technologie zpracování v paměti 
a clusterované indexy ColumnStore

Integrace velkých objemů dat 
s řešením Hadoop a službou Azure 
Blob Storage

Provádění dotazů ve velkých 
objemech dat pomocí jazyka T-SQL 

Vylepšená mezipaměť databáze

Přímé dotazy

Strojové učení s integrovanou 
podporou jazyků Python a R

Provádění pokročilé analýzy tam, 
kde se data nacházejí

Rozhraní RRE API s plným 
paralelismem a bez limitů paměti 
pro škálování a výkon

Integrovaná pokročilá analýza 
v paměti

Pokročilé dolování dat

Podpora systému Linux (RHEL, 
SUSE, Ubuntu)

Podpora kontejnerů Docker 
a orchestrátoru Kubernetes

Úspory až 85 % v programu 
Azure Hybrid Benefit
Ještě větších úspor dosáhnete, když SQL 
Server 2008 nebo 2008 R2 převedete na 
spravované instance služby Azure SQL 
Database, což je plně spravovaná databáze 
jako služba nerozlišující verze, nebo do 
virtuálních počítačů s využitím programu

Prodloužení aktualizací 
zabezpečení pro místní prostředí
Zákazníci, kteří mají program Software Assurance 
nebo licence na předplatné, mohou pro SQL 
Server 2008 a 2008 R2 zakoupit prodloužení 
aktualizací zabezpečení na tři roky. Zákazníci mají 
možnost koupit si prodloužení aktualizací 
zabezpečení jen pro ty servery, pro které je 
potřebují.

Aplikační úlohy využívající SQL Server a Windows 
Server 2008 a 2008 R2 můžete okamžitě 
a jednoduše přenést do Azure bez jakékoli změny 
kódu. To vám poskytne více času na plánování 
upgradu na novější verze, jako jsou systémy SQL 
Server 2017 nebo Windows Server 2016 provozo-
vané v Azure.

Bezplatné prodloužení aktualizací 
zabezpečení v Azure

https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-server/sql-server-2008
https://azure.microsoft.com/cs-cz/pricing/hybrid-benefit/

