
สิทธิ์การใช้งานSQLServer2012
ภาพรวมผลิตภัณฑ์

SQL Server 2012 คือ การ เปลี่ยนแปลง ครั้ง ส�าคัญ ใน การ สร้าง ความ มั่นใจ ใน 

ภารกิจ ส�าคัญ ของ ธุรกิจ ใน ระดับ Mission Critical เพื่อ ความ พร้อม ใน การ ให้ 

บรกิาร อย่าง เตม็ ที ่และ ม ีประสทิธภิาพ การ ท�างาน ที ่รวดเรว็ ภาย ใต้ สภาพ แวดล้อม 

ท่ี ปลอดภัย รวม ทัง้ ม ีจดุ เด่น ใน ด้าน การ วเิคราะห์ ข้อมลู เชงิ ลกึ ที ่ตรง ประเดน็  ด้วย 

การ ค้นหา ข้อมลู ที ่ผู ้ใช้ สามารถ จดัการ ได้ ด้วย ตนเอง และ สามารถ น�า เสนอ ข้อมูล 

ด้วย ภาพ (visualization) ได้ อย่าง น่า ทึ่ง และ จุด เด่น ใน เรื่อง ของ การ สนับสนุน 

การ สร้าง ระบบ คลา วด์ คอม พิว ติ้ง ใน แบบ ที่ องค์กร ต้องการ บน เซิร์ฟเวอร์ จริง 

และ บน Public Cloud 

Editionต่างๆของSQLServer2012
SQL Server 2012 มี การ จัด เรียง Edition ที่ เข้าใจ ง่าย เพื่อ ให้ ลูกค้า ติด ตั้ง แอพ 

พลิ เคชั่น และ โซลูชั่น ได้ ง่าย ขึ้น SQL Server 2012 วาง จ�าหน่าย ใน 3 Edition 

ดัง ต่อ ไป นี้:

•  Enterprise Edition (EE) ส�าหรับ แอพ พลิ เคชั่ นที่ ส�าคัญ ต่อ ภารกิจ ของ 

ธุรกิจ และ การ ท�า Data Warehousing ใน องค์กร ขนาด ใหญ่

•  Business Intelligence (BI) Edition เป็น Edition ใหม่ ที่ มอบ โซลูชั่น 

ด้าน Business Intelligence ส�าหรับ องค์กร ขนาด ใหญ่ ที่ ผู้ ใช้ งาน สามารถ 

บริหาร จัดการ BI ได้ ด้วย ตนเอง

•  Standard Edition (SE) ส�าหรับ การ ท�า ฐาน ข้อมูล พื้น ฐาน การ จัด ท�า 

รายงาน และ การ วิเคราะห์ ผล

ทั้ง 3 Edition หลัก นี้ มี การ จัด เรียง ที่ เป็น มาตรฐาน และ แบ่ง เป็น ล�าดับ ขั้น อย่าง 

ชัดเจน ท�าให้ เกิด ความ เข้าใจ ที่ ง่าย การ เลือก ใช้ แต่ละ Edition ตาม คุณสมบัติ ที่ 

มี ภายใน และ สิทธิ์ การ ใช้ งาน (licensing) กล่าว คือ Enterprise Edition จะ รวม 

คุณสมบัติ ทั้งหมด ของ ทุก Edition ใน SQL Server 2012 และ Business Intel-

ligence Edition จะ รวม คุณสมบัติ ด้าน BI และ คุณสมบัติ ทั้งหมด ของ Standard 

Edition เอา ไว้ อย่าง ครบ ถ้วน

หมายเหตุ: ยัง คง มี Developer Edition, Express Edition และ Compact Edition อยู่ 

ใน SQL Server 2012 ส่วน Web Edition จะ วาง จ�าหน่าย ผ่าน โปรแกรม Services 

Provider License Agreement (SPLA) เท่านั้น Datacenter Edition จะ ถูก ยกเลิก 

การ จ�าหน่าย โดย จะ ย้าย ความ สามารถ ที ่ม ีอยู ่ทัง้หมด ไป ไว้ กบั Enterprise Edition 

นอกจาก นี้ Workgroup Edition และ Small Business Edition ก็ จะ ถูก ยกเลิก การ 

จ�าหน่าย ด้วย เช่น เดียวกัน

ทางเลือกในการซื้อสิทธิ์การใช้งาน
SQLServer2012

SQL Server 2012 มี ทาง เลือก ใน การ ซื้อ สิทธิ์ การ ใช้ งาน สอง รูป แบบ คือ (1) 

การ คิด ราคา ตาม ความ สามารถ ใน การ ประมวล ผล และ (2) การ คิด ราคา ตาม 

จ�านวน อปุกรณ์ หรอื จ�านวน ผู ้ใช้ ใน แง่ ของ การ คดิ ราคา ตาม ความ สามารถ ใน การ 

ประมวล ผล นัน้ คอื การ เปลีย่น จาก การ คดิ ตาม จ�านวน processor  ไป เป็นการ คดิ 

ตาม จ�านวน core  การ คิด ราคา ตาม จ�านวนcore มี ความ ถูก ต้อง ตาม จริง มาก 

ขึ้น ส�าหรบั เครื่อง เซริ์ฟเวอร ์ที่ มี หน่วย ประมวล ผล ที่ มี core จ�านวน มาก นอกจาก 

นี้ core license ยัง เป็น สิทธิ์ การ ใช้ งาน ที่ คงที่ ไม่ ว่า คุณ จะ ติด ตั้ง SQL Server ใน 

องค์กร หรือ ติด ตั้ง บน Cloud ก็ตาม

• Enterprise Edition (EE) มอบ สิทธิ์ การ ใช้ งานตาม ความ จุ ของ core

• Business Intelligence (BI) Edition มี วาง จ�าหน่าย ใน รูป แบบ Server และ 

CAL โดย มอบ สิทธิ์ ตาม จ�านวน ผู้ ใช้ หรือ จ�านวน อุปกรณ์ ที่ ต่อ เชื่อม

• Standard Edition (SE) มอบ สิทธิ์ ได้ ทั้ง สอง แบบ เพื่อ ให้ ครอบคลุม 

workload ด้าน ฐาน ข้อมูล แบบ พื้น ฐาน

* ต้อง ซื้อ CAL แยก ต่าง หาก

** การ แสดง ราคา นี้ เพื่อ การ สาธิต เท่านั้น



License(CAL)
• สทิธิ ์การ ใช้ งาน ส�าหรบั Business Intelligence Edition และ Standard Edition 

มี วาง จ�าหน่าย ใน รูป แบบ Server and Client Access License (CAL)

• การ ซื้อ สิทธิ์ การ ใช้ งาน ประเภท นี้ ใน กรณี ที่ สามารถ นับ จ�านวน ผู้ ใช้ได้ อย่าง 

ชัดเจน (เช่น จ�านวน ผู้ ใช้ แอพ พลิ เคชั่น ฐาน ข้อมูล ภายใน องค์กร)

• หาก ต้องการ เข้า ใช้ งาน SQL Server ผู้ ใช้ แต่ละ คน ต้อง มี CAL ส�าหรับ SQL 

Server ใน เวอร์ชัน่ ที ่ตน ต้องการ เข้า ใช้ หรอื ใหม่ กว่า (เช่น ผู ้ใช้ ต้อง ม ีCAL ส�าหรบั 

SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2012 เพื่อ เข้า ใช้ งาน SQL Server 2008 

Standard Edition)

• SQL Server CAL มี สิทธิ์ เข้า ถึง เซิร์ฟเวอร์ ที่ มี สิทธิ์ การ ใช้ งาน SQL Server ได้ 

หลาย เซิร์ฟเวอร์ ใน Edition ใด ก็ได้ รวม ถึง Business Intelligence Edition เช่น 

เดียว กับ Standard Edition และ Enterprise Edition ที่ องค์กร ติด ตั้ง ไว้ แล้ว ด้วย

• ราคา ของ SQL Server 2012 CAL จะ เพิ่ม ขึ้น ประมาณ 27% 

สิทธิ์การใช้งานส�าหรับการท�าVirtualization: เหมาะ
ส�าหรับการใช้งานในแบบCloud
SQL Server 2012 มอบ สิทธิ์ ใน การ ท�า virtualization ได้ มาก ขึ้น รวม ทั้ง มอบ ทาง 

เลือก และ สิทธิ ประโยชน์ เพื่อ เพิ่ม ความ ยืดหยุ่น ส�าหรับ ลูกค้า ที่ ต้องการ ใช้ งาน 

ใน สภาพ แวดล้อม แบบ virtual โดย มอบ ทาง เลือก ใน การ ท�า virtualization ได้ 2 

รูป แบบ คือ การ มอบ สิทธิ์ ให้ กับ virtual machine แต่ละ เครื่อง และ การ มอบ สิทธิ์ 

ใน ท�า virtualization ได้ มาก ที่สุด เท่า ที่ จะ ท�าได้ ส�าหรับ สภาพ แวดล้อม ที่ มี การ ท�า 

Virtualization อย่าง มาก และ สภาพ แวดล้อม ของ private cloud 

การมอบสิทธิ์ให้virtualmachineแต่ละเครื่อง
• เนื่องจาก เซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดแวร์ ปัจจุบัน มี ความ สามารถ มาก ขึ้น ฐาน ข้อมูล 

แต่ละ ตัว จึง ใช้ ความ สามารถ ใน การ ประมวล ผล ของ เซิร์ฟเวอร์ เพียง บาง ส่วน 

เท่านั้น

• เมื่อ ติด ตั้ง ฐาน ข้อมูล บน Virtual Machine (VM) ที่ ใช้ ความ สามารถ ใน การ 

ประมวล ผล เพยีง บาง ส่วน ของ เซร์ิฟเวอร์ จรงิ การ มอบ สทิธิ ์ให้ แก่ VM แต่ละ เครือ่ง 

จึง เป็น ทาง เลือก ที่ ช่วย ให้ ประหยัด มาก ขึ้น 

• ใน การ มอบ สิทธิ์ ให้ แก่ VM คุณ ต้อง ซื้อ Core license ให้ แก่ แต่ละ virtual core 

ที่ ใช้ งาน ใน แต่ละ VM (ขั้น ต�่า 4 core license ต่อ VM)

• ใน การ มอบ สิทธิ์ ให้ แก่ VM (เฉพาะ Business Intelligence หรือ Standard 

Edition เท่านั้น) ต้อง ซื้อ Server License และ ซื้อ SQL Server CAL ส�าหรับ ผู้ ใช้ 

แต่ละ ราย

• ส�าหรบั VM ท่ี มี สทิธิ ์การ ใช้ งาน อย่าง ถกู ต้อง และ มี Software Assurance (SA) 

สามารถ เคลื่อน ย้าย สิทธิ์ ไป มา ใน เครื่อง เซิร์ฟเวอร์ ที่ อยู่ ใน server farm เดียวกัน 

หรอื ย้าย ไป ยัง hoster อกี ท่ี หนึง่ หรอื ผู ้ให้ บรกิาร cloud รา ยอืน่ๆ ได้ โดยที ่ไม่ ต้อง 

จัด ซื้อ SQL Server License เพิ่ม เติม 

สิทธิ์การใช้งานคิดตามจ�านวนcore
• ทั้ง Enterprise Edition และ Standard Edition ของ SQL Server 2012 มี วาง 

จ�าหน่าย ใน รูป แบบ core license โดย จ�าหน่าย เป็น ชุด ชุด ละ 2 core licenses

• เพือ่ มอบ สทิธิ ์ให้ แก่ เครือ่ง เซร์ิฟเวอร์ (Physical Server) อย่าง ถกู ต้อง การ ซือ้ 

สิทธิ์ ให้ กับ core ทั้งหมด ที่ อยู่ ใน เซิร์ฟเวอร์ ต้อง ซื้อ ขั้น ต�่า 4 core licenses ให้ กับ 

แต่ละ physical processor 

• Core license มี ราคา 1 ใน 4 ส่วน ของ ราคา สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ Processor 

license ของ SQL Server 2008 R2 (Enterprise Edition และ Standard Edition) 

สิทธิ์การใช้งานประเภทServerและClientAccess



การมอบสิทธิ์ให้ท�าvirtualization ได้มากที่สุดตาม
ต้องการ
• การ ประหยัด เพิ่ม ได้ อีก ทาง หนึ่ง คือ การ ใช้ งาน database server utility หรือ 

หัน ไป ใช้ SQL Server Private Cloud ซึ่ง ถือ เป็น ทาง เลือก ส�าหรับ ความ ต้องการ 

ใช้ งาน พลัง ประมวล ผล ของ เซร์ิฟเวอร์ ที ่ม ีอยู ่ให้ เกดิ ประโยชน์ สงูสดุ และ ต้องการ ท�า 

provisioning แบบ dynamic และ สามารถ de-provisioning ทรัพยากร บน สภาพ 

แวดล้อม แบบ  virtual ได้ อย่าง เต็ม ที่

• สามารถ ใช้ งาน VM ได้ ไม่ จ�ากัด จ�านวน บน เซิร์ฟเวอร์ ที่ ได้ รับ สิทธิ์ ถูก ต้อง 

อย่าง เต็ม ที่ และ เกิด ประโยชน์ สูงสุด

• ด้วย การ ให้ สิทธิ์ การ ใช้ งาน อย่าง เต็ม ที่ ให้ แก่ เซิร์ฟเวอร์ (หรือ server farm) 

โดย การ จดั ซือ้ Core license ส�าหรบั Enterprise Edition และ Software Assurance 

ตาม จ�านวน ของ physical core บน เซร์ิฟเวอร์ ทัง้หมด จะ ท�าให้ สามารถ รนั virtual 

machine ได้ ไม่ จ�ากดั จ�านวน เพือ่ ให้ เพยีง พอ กบั workload แบบ dynamic และ การ 

ใช้ งาน พลัง ประมวล ผล ของ ฮาร์ดแวร์ อย่าง เต็ม ประสิทธิภาพ

  

การเปลี่ยนแปลงสู่รูปแบบใหม่ของสิทธิ์การใช้งาน
ไมโคร ซอฟท์ มี ทาง เลือก ที่ หลาก หลาย ส�าหรับ การ เปลี่ยน สิทธิ์ ไป ใช้ edition ใหม่ 

และ สทิธิ ์การ ใช้ งาน แบบ ใหม่ ซึง่ ได้ รบั การ ออกแบบ มา เพ่ือ ช่วย ให้ ลกูค้า วางแผน 

ได้ ใน ระยะ ยาว และ ช่วย ปกป้อง การ การ ลงทุน ใน ปัจจุบัน ให้ เกิด ประโยชน์ สูงสุด

Enterprise Edition 

• หาก ลูกค้า ต้องการ ซื้อ Server License ใหม่ ส�าหรับ Enterprise Edition 

สามารถ ซือ้ ได้ จนถงึ วนั ที ่30 มถินุายน 2555 หลงั จาก น้ัน แล้ว จะ ยตุ ิการ จ�าหน่าย 

สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ Server and CAL แต่ ลูกค้า ภาย ใต้ สัญญา แบบ EA และ EAP 

ยัง คง สามารถ ซื้อ Server และ CAL ต่อ ไป ได้ จนกว่า จะ ครบ รอบ การ ต่อ สัญญา 

ใหม่ (renewal) ครั้ง ต่อ ไป เพื่อ ส่ง มอบ โปร เจกต์ งาน ที่ ก�าลัง ด�าเนิน อยู่ แต่ หาก พ้น 

ก�าหนด ไป แล้ว การ ซื้อ สิทธิ์ การ ใช้ งาน Enterprise Edition จะ ถูก เปลี่ยน ไป เป็น 

แบบ Core License ทั้งหมด 

• ลูกค้า ที่ มี Enterprise Edition ที่ มี สิทธิ แบบ Server และ CAL และ มี Software 

Assurance สามารถ อัพเกรด เป็น SQL Server 2012 โดย ไม่ เสีย ค่า ใช้ จ่าย และ 

Enterprise Edition แบบ Server พร้อม Software Assurance มอบ สิทธิ์ ใน การ 

เข้า ถึง SQL Server เวอร์ชั่น ล่าสุด เสมอ

• สิทธิ์ การ ใช้ Enterprise Edition ของ SQL Server 2012 แบบ Server และ 

CAL จะ สามารถ มอบ สิทธิ์ การ ใช้ งาน ได้ มาก สุด 20 core ต่อ 1 server license 

ข้อ ก�าหนด นี้ จะ ใช้ กับ server license ที่ ซื้อ ใหม่ และ server license เก่า ที่ ถูก 

อัพเกรด ไป เป็น SQL Server 2012 ผ่าน ทาง Software Assurance ด้วย หาก คุณ 

ซื้อ SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition ใน แบบ Server และ CAL พร้อม 

ด้วย Software Assurance ที ่รนั อยู ่บน เซร์ิฟเวอร์ ที ่ม ีมากกว่า 20 core โปรด ตดิต่อ 

ตวัแทน จ�าหน่าย ของ ไมโคร ซอฟท์ ที ่คุณ รูจ้กั เพือ่ รบั ความ ช่วย เหลอื ใน การ เปลีย่น 

เข้า สู่ ระบบ license แบบ ใหม่

• ลูกค้า ท่ี ซือ้ Server License ใหม่ ท่ี ต้องการ ซือ้ Enterprise Edition แบบ Server 

License ยัง สามารถ ซื้อ SQL Server Business Intelligence Edition เพื่อ ใช้ งาน 

ด้าน BI ได้ และ ซื้อ Enterprise Edition แบบ core license เพื่อ การ ใช้ งาน ฐาน 

ข้อมูล ขนาด ใหญ่ และ การ ท�า Data Warehouse หรอื เลอืก ใช้ งาน Server License 

แบบ เดิม ส�าหรับ Enterprise Edition เพื่อ การ ท�างาน ที่ ต้องการ ความ ต่อ เนื่อง ต่อ 

ไป ได้

การย้ายสิทธิ์การใช้งานเป็นแบบCoreLicense
• ลูกค้า ที่ มี processor license ภาย ใต้ Software Assurance (SA) สามารถ 

อัพเกรด ไป เป็น SQL Server 2012 ได้ โดย ไม่ เสีย ค่า ใช้ จ่าย เมื่อ หมด อายุ ของ SA 

แล้ว สิทธิ์ ของ processor license จะ ถูก เปลี่ยน ไป เป็น core license และ ลูกค้า 

สามารถ renew โปรแกรม SA จาก สิทธิ์ core license ได้

• SQL Enterprise Edition และ Standard Edition ที่ มี processor license ภาย 

ใต้ SA จะ ถูก เปลี่ยน ไป เป็น core license จ�านวน ขั้น ต�่า 4 core license ต่อ 1 

processor license ขึ้น ไป หรือ ตาม จ�านวน core ที่ ถูก ใช้ งาน จริง และ processor 

license ของ SQL Server Datacenter จะ ถูก เปลี่ยน ไป เป็น core license จ�านวน 

ขั้น ต�่า 8 license  ต่อ 1 processor license ขึ้น ไป หรือ ตาม จ�านวน ของ core ที่ 

ถูก ใช้ งาน จริง

• ใน ช่วง หมด อายุ ข้อ ตกลง ของ สัญญา ลูกค้า ควร ท�า self-inventory เพื่อ เก็บ 

ข้อมูล จ�านวน core ที่ ใช้ งาน จริง ใน แต่ละ processor ที่ มี สิทธิ์ การ ใช้ งาน พร้อม 

Software Assurance การ ท�า เช่น นี้ จะ ท�าให้ ลูกค้า ได้ รับ จ�านวน core license ของ 

SQL Server 2012 ที่ เหมาะ สม เพื่อ ให้ สามารถ ใช้ งาน ได้ อย่าง ต่อ เนื่อง ตาม ที่ ใช้ 

จริง ใน ปัจจุบัน

• การ ท�า self-inventory ควร ใช้ เครื่อง มือ อย่าง เช่น Microsoft Assessment 

and Planning (MAP) Toolkit หรือ เครื่อง มือ inventory tool อื่นๆ เพื่อ รวบรวม 

ราย ชื่อ ฮาร์ดแวร์ และ หน่วย ประมวล ผล ที่ ติด ตั้ง SQL Server พร้อม Date/time 

stamp ไว้ อย่าง ถูก ต้อง และ เป็น ปัจจุบัน เสมอ

• ถ้า ลูกค้า ไม่ ท�า self-inventory ก็ ยัง คง ได้ รับ การ โอน license ไป เป็น core 

license จ�านวน 4 license ต่อ 1 processor license ส�าหรับ Standard Edition 

และ Enterprise Edition และ ได้ รับ 8 core license ต่อ 1 processor license 

ส�าหรับ Datacenter Edition

มอบสิทธิ์ในการท�า virtualization ให้ได้มากที่สุดตามต้องการอย่างไร?
1. มอบสิทธิ์ให้ physical core ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ด้วย Enterprise Edition 
core license และ Software Assurance
2. สามารถใช้งานบน virtual machine ได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวน VM



ลูกค้าEnterpriseAgreement(EA)
• ลูกค้า EA ปัจจุบัน รวม ทั้ง ลูกค้า  EAP และ EAS สามารถ ซื้อ server license 

และ processor license ให้ กับ Enterprise Edition ได้ จนกว่า จะ หมด อายุ สัญญา

• ลูกค้า ที่ ซื้อ processor license ก่อน ครบ สัญญา EA จะ ต้อง ค�านวณ จ�านวน 

ของ license ที่ ต้อง ใช้ ตาม สิทธิ์ ที่ ตนเอง ได้ รับ จาก SQL Server 2008 R2 แบบ 

processor license ใน Product Use Right ก่อน

• ลกูค้า ที ่ม ีEA หรอื EAP ม ีทาง เลอืก ที ่จะ ซือ้ core license เพ่ิม เตมิ ได้ ใน ช่วง ท่ี 

ยงั อยู ่ใน ระยะ สญัญา เพือ่ การ ใช้ งาน ต่อ ไป ใน อนาคต โปรด ตดิต่อ ตวัแทน จ�าหน่าย 

ของ ไมโคร ซอฟท์ เพื่อ ขอรับ ทราบ ข้อมูล เพิ่ม เติม

• เซิร์ฟเวอร์ ทั้งหมด ที่ ได้ รับ สิทธิ์ การ ใช้ SQL Server 2012 Enterprise Edition 

แบบ Server License จะ จ�ากัด ให้ ใช้ได้ สูงสุด 20 core ต่อ 1 เซิร์ฟเวอร์

• กระบวนการ ที่ กล่าว มา ทั้งหมด จะ ถูก ด�าเนิน การ เมื่อ สิ้น สุด อายุ สัญญา

ความคิดเห็นจากลูกค้าSQLServer2012
“ธุรกิจของเราจ�าเป็นต้องออนไลน์ได้ตลอดเวลา...เราสามารถใช้งานAlwaysOnได้ภายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น”

Mediterranean Shipping Company

“เราสามารถหาจุดสมดุลระหว่างความต้องการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานและความต้องการของทีมไอทีในการสร้างและบริหาร
ความปลอดภัยและความลับของข้อมูล” 

CareGroup Healthcare System

“ระบบคลังข้อมูลแบบParallelDataWarehouseสามารถรับcomplexqueryได้เร็วกว่าระบบทั่วไปถึง160เท่าตัวมอบ
ความสามารถในการโหลดข้อมูลกว่า1Tb/ช.ม.และสามารถใช้งานกับBISolutionsได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

DirectEdge, US Stock Exchange

“Applianceสามารถติดตั้งได้ภายในระยะเวลาแค่ไม่ถึงวันเทียบกับแบบดั้งเดิมที่ต้องการใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนๆ”
Brian Knight 

Pragmatic Work

การวางแผนส�าหรับSQLServer2012
• ลกูค้า ท่ี วางแผน ตดิ ตัง้ SQL Server 2012 ท้ัง ท่ี วางแผน อพัเกรด และ ซือ้ สทิธิ ์

การ ใช้ งาน ใหม่ ควร รับ ทราบ สิทธิ ประโยชน์ ต่อ ไป นี้

• การ renew โปรแกรม Software Assurance เป็น ทาง เลือก ที่ ดี ที่สุด ใน การ 

ปกป้อง การ ลงทุน ของ คุณ และ มอบ การ เข้า ถงึ ซอฟต์แวร์ เวอร์ชัน่ ล่าสดุ เสมอ รวม 

ถึง การ ได้ รับ บริการ จาก Deployment Planning Services และ การ สนับสนุน ทาง 

เทคนิค ต่างๆ

• EAP ยัง คง เป็น โปรแกรม ทาง เลือก ที่ คุ้ม ค่าที่ สุด ให้ แก่ ลูกค้า พร้อม สิทธิ 

ประโยชน์ ต่างๆ เหมือน เดิม (ส่วนลด สูงสุด 40% ส�าหรับ Server License ที่ ซื้อ 

ใหม่ ส�าหรับ การ ใช้ งาน Enterprise Edition และ Business Intelligence)

• ลูกค้า ควร เลือก Edition ให้ เหมาะ กับ การ ใช้ งาน

o Enterprise เพื่อ การ ใช้ งาน กับ แอพ พลิ เคชั่น ส�าคัญ ของ ธุรกิจ (Mission 

Critical) และ การ สร้าง คลัง ข้อมูล ขนาด ใหญ่ ที่ สามารถ ขยาย ได้ ใน องค์กร

o Business Intelligence เพื่อ องค์กร คุณภาพ ที่ ต้องการ ให้ ผู้ ใช้ งาน สามารถ ใช้ 

BI ได้ ด้วย ตนเอง

o Standard ส�าหรับ การ ใช้ งาน ฐาน ข้อมูล ขั้น พื้น ฐาน การ จัด ท�า รายงาน และ 

วิเคราะห์ ผล

• การ ท�า Consolidation และ Virtualization คือ วิธี ที่ ดี ที่สุด ใน การ เพิ่ม 

สมรรถภาพ ของ ฮาร์ดแวร์ และ ช่วย ควบคุม ขนาด ของ ฮาร์ดแวร์ ความ สามารถ 

ใน การ ประมวล ผล และ การ จัดการ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ติด ตั้ง ใช้ งาน ได้ อย่าง มี 

ประสิทธิภาพ สูงสุด

ศึกษา ข้อมูล เพ่ิม เติม ได้ จาก เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ SQL Server 2012: http://www.microsoft.com/sqlserver

เอกสาร ฉบบั นี ้จดั ท�า ขึน้ ก่อน หน้า วนั และ เวลา เปิด จ�าหน่าย ผลติภณัฑ์ จงึ ไม่ ขอ รับ ประกัน ใน ความ ถูก ต้อง ใดๆ ของ ข้อมูล หาก ไม่ ตรง ตาม ข้อมูล จริง ที่ เกิด ขึ้น 

ก�าลัง การ เปิด จ�าหน่าย อย่าง เป็น ทางการ แล้ว ข้อมูล ใน เอกสาร ฉบับ นี้ เป็นการ เขียน จาก มุม มอง ของ Microsoft Corporation ตาม ที่ เป็น ณ วัน/เวลา ที่ ผลิ ด เอกสาร นี้ 

เนื่องจาก ไมโคร ซอฟท์ ต้อง รับมือ กับ การ เปลี่ยนแปลง ของ สภาพ ตลาด จึง ไม่ ขอ ให้ ตีความ เนื้อ หา ใดๆ ว่า เป็น ข้อ ผู ดมัด ที่ กระท�า ขึ้น โดย ไมโคร ซอฟท์ และ ไม่ ขอ ยืนยัน 

ความ ถูก ต้อง ของ ข้อมูล หลัง จาก วัน ที่ ตี พิมพ์ แล้ว ข้อมูล ที่ แสดง ไว้ เกี่ยว กับ ผลิตภัณฑ์ นี้ มี ไว้ เพื่อ การ วางแผน การ ซื้อ และ การน�า ไป ใช้ งาน ผลิตภัณฑ์ เท่านั้น อาจ มี การ 

เปลี่ยนแปลง ข้อมูล ใน ภาย หลัง โดย ไม่ แจ้ง ล่วง หน้า ได้ 
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