
Verlenging van beveiligingsupdates  
na het einde van de ondersteuning
voor Windows Server en SQL Server 2008 en 2008 R21

1 Verlenging van beveiligingsupdates is alleen beschikbaar voor Windows Server 2008 en 2008 R2, en SQL Server 2008 en 2008 R2.

Beveilig nu, upgrade en transformeer wanneer je zover bent
Als je met Windows Server of SQL Server 2008 of 2008 R2 
werkt, is het belangrijk om te weten dat het einde van hun 
ondersteuningslevenscyclus nadert. Elke versie wordt geleverd 
met minimaal 10 jaar ondersteuning (5 jaar basisondersteuning 
en 5 jaar uitgebreide ondersteuning), met onder meer reguliere 
beveiligingsupdates. Beëindiging van de ondersteuning 
betekent ook beëindiging van de beveiligingsupdates, wat 
veiligheids- en nalevingsproblemen kan veroorzaken en 
applicaties en het bedrijf in gevaar kan brengen. We raden 
je aan om te upgraden naar de nieuwste versies voor de 
meest geavanceerde beveiliging, prestaties en innovatie. Voor 
klanten die niet alles kunnen upgraden voor het einde van de 
ondersteuning, zijn er nieuwe opties beschikbaar om applicaties 
en data te beschermen tijdens de overgangsfase. 

• De ondersteuning voor SQL Server 2008 en 2008 R2 
eindigt op 9 juli 2019

• De ondersteuning voor Windows Server 2008 en 2008 R2 
eindigt op 14 januari 2020
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Migreer je workloads naar Azure 
Als je overstapt op de nieuwste versie van de software, 
profiteer je niet alleen van de nieuwste beveiligings-, 
prestatie- en innovatiefuncties, maar ook van reguliere 
beveiligingsupdates. 

Als je niet kunt upgraden naar de nieuwste versie voor de 
deadline, kun je workloads overzetten naar Azure en drie jaar 
verlengde beveiligingsupdates krijgen zonder extra kosten. 
Profiteer van deze voordelen:

• Meer tijd om te moderniseren op je eigen voorwaarden.

• Ingebouwde beveiliging in Azure, plus meer dan 70 
nalevingscertificaten. 

Gebruik je bestaande Windows Server- en SQL Server-licenties 
om te besparen op Azure Virtual Machines en Azure SQL 
Database Managed Instance met Azure Hybrid Benefit.

Veilig on-premises, plan voor hybride 
Als je on-premises servers niet kunt upgraden voor de 
deadline, kun je verlengde beveiligingsupdates voor servers 
met Windows Server of SQL Server 2008 en 2008 R2 kopen 
voor extra zekerheid. 

• Krijg meer tijd om te upgraden.

• Upgrade naar een besturingssysteem en dataplatform dat 
speciaal is ontworpen voor hybride datacenterscenario's: 
Windows Server 2016 en SQL Server 2017.

• Klanten kunnen drie jaar verlenging van de 
beveiligingsupdates na het einde van de ondersteuning 
kopen. Hiervoor zijn een actief Software Assurance-
abonnement en een Enterprise Agreement vereist.

• Klanten betalen alleen voor de servers die ze jaarlijks 
nodig hebben, zodat ze kosten kunnen besparen met een 
upgrade. 
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Aan de slag 
Begin met je planning op basis van deze verzameling online 
bronnen: 

www.microsoft.com/2008-eos

Vind de antwoorden die je zoekt in de veelgestelde vragen

https://portal.msrc.microsoft.com
https://portal.msrc.microsoft.com
https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit
http://www.microsoft.com/2008-eos
https://aka.ms/eos-offer-faq

