SQL
Whitepaper

Danske SQL Servere

Sådan er tilstanden for danske
virksomheders SQL Servere
Mange danske virksomheder baserer deres forretningskritiske systemer på et
fundament, de ikke prioriterer i forhold til opdateringer, backup mv. I værste fald
betyder det, at virksomhedernes forretningskritiske systemer er sårbare i tilfælde af
hackerangreb. Men det har også en effekt på det daglige arbejde med systemerne,
da mangel på vedligehold af fundamentet gør, at systemerne ganske enkelt ikke
performer optimalt, og medarbejderne bliver ineffektive pga. spildtid.
Baseret på et udvalg af business cases og analyser foretaget blandt større offentlige og private danske organisationer, beskriver dette whitepaper den overordnede
status for SQL Servere anno 2018. De vigtigste parametre i undersøgelsen,
whitepaperet er baseret på, er vedligehold, patching, backup og konsolidering af
virksomhedernes SQL Servere. Whitepaperet beskriver således et generelt billede
af tilstanden i dag, inklusiv en gennemgang af de direkte og afledte konsekvenser
af, samt årsager til, de mangler, undersøgelsen har åbenbaret.
Afslutningsvis giver whitepaperet en række generelle anbefalinger til, hvordan
større danske virksomheder og offentlige institutioner optimerer deres it-systemer i
relation til SQL.
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Oftest konstaterede mangler vedrørende
virksomhedernes SQL Servere
Blandt de undersøgte virksomheder er det
tydeligt, at SQL Serverne mange steder ikke får
opmærksomhed på det nødvendige niveau, til
trods for deres centrale funktion i infrastrukturen.
Nedenfor er beskrevet de vigtigste områder, hvor
det manglende fokus kommer til udtryk.

Manglende vedligehold og patching
af SQL Servere
En akkumuleret gennemgang af de undersøgte
virksomheder viser, at blot 25% af samtlige SQL
Servere har fået foretaget patching til nyeste version på tidspunktet for undersøgelsen. I
mange tilfælde er de undersøgte servere fortsat
på samme softwareversion, som da de blev installeret - heraf kører 12% på software-versioner,
der er så gamle, at de ikke længere er supporteret hos software-producenten.

Mange af de undersøgte virksomheder har
tilmed valgt at placere forretningskritiske data
på SQL Servere, der ikke er compliant i forhold til
patching, til trods for den åbenlyse risiko forbundet hermed.

Lav fokus på standardisering
og konsolidering
Den helt overordnede status for de undersøgte
virksomheder er, at opsætningen af SQL
Serverne kun i meget få tilfælde er standardiseret. Der er hos mange virksomheder tydelige
indikationer på infrastrukturer, der løbende er
knopskudt i takt med implementeringen af nye
forretningssystemer. Billedet bekræftes af, at
virksomhederne kun undtagelsesvis har foreta
get konsolidering af SQL Serverne, til trods for de
åbenlyse effektiviserings- og besparelsesfordele,
konsolidering tilbyder.

Backup bliver ikke prioriteret
På de undersøgte SQL Servere har virksomhederne i mange tilfælde ikke opsat den rigtige
backup-rutine til at beskytte de forretnings
kritiske data, serverne indeholder. Virksomhederne har ofte forsømt at foretage en vurdering af,
hvor forretningskritiske de indeholdte data er, og
derfor er niveauet for backup og øvrig sikkerhed
heller ikke tilpasset hertil, hvilket potentielt kan
betyde tab af data for nogle timer eller i værste
fald dage.
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Konsekvensen af virksomhedernes
manglende fokus på SQL
I det følgende sammenfattes de vigtigste direkte og afledte konsekvenser af de undersøgte virksomheders ovenfor beskrevne mang
ler. Listen er på ingen måde udtømmende, men beskriver primært de
områder, hvor konsekvensen i nogen eller høj grad er konstaterbar.

Virksomhedens forretningssystem leverer
ikke tilstrækkelig performance
En direkte, og ofte konstateret, konsekvens af knopskudte, dårligt
vedligeholdte og ikke-patchede SQL Servere er manglende performance på virksomhedens it-baserede forretningssystemer. Virksomhedens medarbejdere oplever unødvendigt lange responstider eller
ligefrem nedetid på it-systemer, der ikke effektivt kan hente data fra
serverne.
Konsekvensen er kostbar, når medarbejderne ikke er i stand til at
udføre deres funktion. Konsekvensen er ikke blot mærkbar for de
implicerede brugere, men for hele virksomheden, der ikke er i stand til
at levere High Availability. Medarbejdernes produktivitet forringes,
med negative konsekvenser for virksomhedens konkurrencedygtighed til følge.
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En afledt konsekvens af manglende performance som følge af
manglende SQL-fokus er, at virksomhederne risikerer at foretage
omkostningstunge og unødvendige investeringer i hardware, hvor
årsagen i stedet findes i SQL Servernes manglende vedligehold og
overvågning af performance. Investeringen vil derfor ofte vise sig
ikke at have en mærkbar effekt, medmindre den også indbefatter en
opdatering af SQL Serverparken.

Mangelfuld sikring af virksomhedens data
Når virksomhederne forsømmer at patche SQL Serverne til nyeste
version, opstår sårbare huller ind til virksomhedens forretningskritiske
data. Der findes adskillige virkelige eksempler på, at indtrængende
har langt lettere ved at ramme med deres angreb på servere, hvor de
nyeste sikkerhedsopdateringer ikke er installeret.
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Manglende patching udgør derfor en særdeles betydelig sårbarhed
overfor udefrakommende angreb.Når hackerangrebet sker, eller når
virksomheden på anden måde rammes af nedbrud, har det enorme
konsekvenser. I værste tilfælde kan virksomheden miste sit eksistensgrundlag, hvis muligheden for data recovery ikke er til stede. Manglende backup af virksomhedens vigtigste data har vidtrækkende
konsekvenser, når katastrofen rammer. Alene af den grund er det
overraskende, at en stor del af de undersøgte virksomheder ikke har
foretaget tilstrækkelige backup-foranstaltninger. Virksomhederne
glemmer ganske enkelt at forebygge den potentielle katastrofe ved
at spørge sig selv: Hvor meget data har vi råd til at miste?

Manglende udnyttelse af besparelsespotentiale
Udover de herover beskrevne konsekvenser ved manglende fokus
på effektiv drift af SQL Serverne, foreligger der for mange af de
undersøgte virksomheder et uindfriet besparelsespotentiale i at
konsolidere og standardisere SQL Serverne. Konsolidering betyder ofte en mulighed for licensbesparelser, men langt det største
besparelsespotentiale består af langt mere effektiv administration.
Baseret på business cases fra de medtagne virksomheder, har vi hos
de undersøgte virksomheder påvist et gennemsnitligt besparelses
potentiale på administration af serverne på hele 62%. Baseret på
de samlede driftsomkostninger ligger besparelsespotentialet i en
konsolideret drift af virksomhedernes SQL Servere på 39%.
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Årsager til de påviste mangler
hos danske virksomheder
Gennemgangen af de udvalgte danske virksomheder har helt
overordnet påvist, at it-afdelingerne over en bred kam forsømmer at have fokus på SQL Servernes sundhedstilstand, til trods
for de betydelige negative konsekvenser, det medfører. I det
følgende er beskrevet de vigtigste årsager til, at virksomhederne
alligevel vælger at leve med, eller muligvis ignorere, risikoen.

indenfor SQL, eller at medarbejderen ikke har den fornødne tid,
som DBA funktionen kræver. Utilstrækkelige SQL-kompeten
cer er uden tvivl den altoverskyggende årsag til de problemer,
undersøgelsen påviser hos virksomhederne. Det er således også
en kraftigt medvirkende faktor for de øvrige årsager nævnt i det
følgende.

Virksomhederne mangler
tilstrækkelige SQL-kompetencer

Nye forretningssystemer medfører knopskydning

Selv i større it-organisationer findes der mange steder ikke nogen egentlig DBA (Database Administrator) funktion. Ansvaret
for SQL Serverne er ikke formaliseret, men fordelt på tværs af
it-afdelingen med det reelle resultat at ingen har det formelle
ansvar. Andre har udpeget en it-medarbejder til at varetage
administration af SQL Serverne som én af en lang række it-funktioner, uden tanke for de SQL-kompetencer, funktionen kræver.
Resultatet er ofte det samme.
Fælles for stort set alle de undersøgte virksomheder er, at der
ikke internt er adgang til tilstrækkelige specialistkompetencer

Ofte når en underleverandør implementerer et nyt it-system
hos en virksomhed, installerer underleverandøren en dedikeret
SQL Server til systemet. Underleverandøren fastholder typisk,
at SQL Serveren skal ligge adskilt fra virksomhedens øvrige SQL
Servere, og uden specialistkompetencer har virksomheden ikke
andet valg end at stole på underleverandøren. Virksomheden
står herefter med endnu en SQL Server, installeret efter underleverandørens, ikke virksomhedens, standarder og med den
SQL version, underleverandøren har valgt. For hvert nyt system
tilføjes derved ny kompleksitet – ofte uden at ansvar og proces
for administration og patching bliver klarlagt i virksomheden. For
hvert nyt forretningssystem, en ny knopskydning.
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Frygt og manglende viden om konsekvenserne
af fejlslagen patching
En naturlig afledt konsekvens af virksomhedernes begrænsede
SQL-kompetencer er, at it-personalet ganske enkelt ikke tør tage
ansvaret for at patche serverne. Frygt for konsekvenserne af nedbrud som følge af fejlslagen patching er ud fra omstændighederne
ganske rationelt og i sig selv et godt argument for at lade være.
For hvordan og hvor hurtigt kan vi som virksomhed foretage en
data recovery, når patchingen fejler?

Forudsætningerne for sikker patching er
ikke til stede i virksomhederne
Gennemgang af de undersøgte virksomhederne viser, at it-personalet i virksomhederne sjældent har adgang til test servere eller
har serverne i et cluster, hvor de dels kan teste patches på serverne
før udrulning (uden risiko for nedbrud), dels varetage patchingen
uden at tage aftenen, natten eller weekenden, hvor virksomhedens medarbejdere er offline, i brug. Sammen med manglende
SQL-kompetencer er det ikke et ønskværdigt scenarie for en it-afdeling at foretage patching uden adgang til disse faciliteter.
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Anbefalinger: Sådan sikrer din
virksomhed effektiv SQL-drift
På baggrund af analysen af SQL Servernes tilstand hos danske virksomheder, har vi herunder
sammensat en række overordnede anbefalinger,
jeres virksomhed kan arbejde videre med.

Dokumentér og analysér jeres
nuværende infrastruktur
Hvis I ikke allerede har et fuldstændigt overblik
over jeres SQL Servere, skal I allerførst udar
bejde en komplet oversigt. Udfærdig en komplet
kortlægning af jeres infrastruktur, identificer alle
SQL Servere og fastlæg versioner og patchniveau, samt få dokumenteret hvilke systemer
der benytter databaserne på serveren.

Klarlæg hvor kritiske jeres data
er for forretningen

ansvarlige, hvor kritiske de indeholdte data er
for forretningen. Hvor lang tids data kan I tåle
at miste? Hvor lang nedetid kan I acceptere?
Hvor mange medarbejdere bliver lagt ned,
hvis adgangen til data eller applikation mistes?
Når dette er analyseret for alle databaser og
applikationer, skal I på den baggrund fastsætte
niveauet for vedligehold, patching og backup.

Udarbejd en business case på
konsolidering af jeres SQL Servere
Gå ikke glip af den økonomiske gevinst, der kan
ligge i at konsolidere og standardisere jeres SQL
Servere. Tag udgangspunkt i jeres øjeblikkelige
situation, og afdæk jeres besparelsespotentiale
på administration, softwarelicenser mv. Få hjælp
til opgaven, hvis I ikke selv har kompetencerne til
at bygge en business case på konsolideringen.

Etabler adgang til
SQL-specialistkompetencer
Før I går i gang med at analysere og eksekvere,
skal I have en plan for jeres adgang til SQL-kompetencer. Vurder først, om I ønsker at investere
i SQL-specialistkompetencer inhouse, eller I vil
outsource opgaven. Kan I uddanne jeres egne
medarbejdere til et tilstrækkeligt højt niveau, og
har I den fornødne kapacitet i organisationen?
Hvad koster det at etablere et cluster, hvis I ikke
allerede har det?
Vær bevidste om, at der er høj efterspørgsel på
relativt få SQL-specialister i Danmark, så ofte er
det både billigere og bedre at hyre specialister
ind efter behov. Uanset hvad I foretrækker, skal I
sikre jer, at I har adgang til dygtige kompetencer
døgnet rundt, hvis jeres forretning kræver det.

Gennemgå alle berørte systemer og applikationer, og afklar med relevante område
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Få hjælp fra Unit ITs
specialister
Har I brug for hjælp til at få overblik over jeres
nuværende infrastruktur eller til at bygge
jeres business case? Kontakt Unit IT for et
uforpligtende møde, hvor vi gennemgår jeres
behov og nuværende risikoprofil.

Vil du vide mere?
Kontakt os på:
Telefon: 88 333 333
Mail: kontakt@unit-it.dk
www.unit-it.dk

