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Veeam Backup & Replication

Número 1 em backup de VM para VMware
vSphere e Microsoft Hyper-V
"Se quiser disponibilidade sem
preocupações, escolha a Veeam.
Entre todas as soluções
disponíveis, as da Veeam são
como uma Ferrari em um
showroom."
John Burks,
Director of Information
Technology,
BLR

"Você tem que deixar a Veeam
fazer o que sabe — backup
e restauração de dados
com rapidez."
Ryan McClain
Systems Architect,
U.S. Legal Support, Inc.

"Tínhamos duas opções:
podíamos passar mais da
metade da semana de trabalho
gerenciando e nos preocupando
com o backup e replicação de
VMs, ou implantar a solução da
Veeam e esquecer disso."
Brooks Barnes
Systems Administrator,
Great Southern Wood
Preserving, Inc.

"Nós confiamos na Veeam.
E confiança é algo com o que
não se brinca."
Josef Kormann
Head of IT Operations,
Christof Holding AG

“O Veeam Backup & Replication
é mais do que surpreendente! É
disso que o mundo do backup
precisa. A Veeam já me devolveu
horas de vida a cada semana."
Larry Walker,
Vice President and
Data Processing Officer,
Chelsea Groton Bank

Veeam® Backup & Replication™ fornece recuperação rápida, flexível
e confiável de aplicativos virtualizados e de dados. Consolidamos as
atividades de backup e replicação em uma única solução com suporte
premiado para ambientes virtuais VMware vSphere e Microsoft Hyper-V.
Essa solução de backup e disponibilidade poderosa, fácil de usar
e econômica, utiliza as tecnologias de virtualização, storage e nuvem
para cumprir os SLAs de tempo e ponto de recuperação (RTPO™)
de menos de 15 minutos para TODAS as aplicações e dados.

Recursos da solução número 1 em backup de VM
A Veeam fornece backup rápido e confiável para ambientes virtuais vSphere e
Hyper-V — tudo sem a utilização de agentes.
• Backups de VMs no nível da imagem: Crie backups consistentes com aplicações,
com processamento com percepção de aplicações avançado
• Backup a partir de storage snapshots para HPE, NetApp, EMC e Nimble NOVO)
Gere backups ultrarrápidos com RPOs baixos
• Scale-out Backup Repository™ Crie um pool virtual único de storage de backup
ao qual os backups podem ser associados, o que oferece liberdade para estender
facilmente a capacidade do storage de backup
• Veeam Cloud Connect: Leve seus backups para um local externo sem o custo e
a complexidade de criar e manter uma infraestrutura externa; backup rápido e
seguro na nuvem para um provedor de serviços
• SureBackup®: Teste e verifique automaticamente a capacidade de recuperação
de cada backup e máquina virtual (VM)
• Aceleração de WAN integrada: Leve os backups para um local externo com uma
velocidade até 50 vezes maior e economize sua banda de comunicação
• Acesso direto ao storage Faça os backups do vSphere com mais rapidez e
impacto reduzido por meio do Direct SAN e acesso direto ao NFS

Recuperação
A Veeam fornece restauração extremamente rápida e confiável para arquivos
individuais, VMs inteiras e itens de aplicação — garantindo que você tenha confiança
em praticamente qualquer cenário de recuperação.
• Instant VM Recovery®:
Recupere uma VM com falhas em menos de 2 minutos
• Recuperação Instantânea no Nível do Arquivo:
Recupere arquivos e pastas dos SOs hospedados sob demanda
• MELHORADO Veeam Explorer™ for Microsoft Active Directory: Restaure
instantaneamente objetos individuais do AD e contêineres inteiros, recupere
facilmente contas e senhas de usuários, habilite a restauração de Objetos de Política
de Grupo (GPOs) e registros do DNS integrados ao Active Directory e muito mais
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Ambientes Suportados
Infraestrutura VMware
Plataformas
• vSphere 6.0
• vSphere 5.x
• vSphere 4.1

Hosts
• ESXi 6.0
• ESXi 5.x
• ESX(i) 4.1

Software
•
•
•
•

vCenter Server 6.0 (opcional)
vCenter Server 5.x (opcional)
vCenter Server 4.1 (opcional)
vCloud Director 5.5, 8.0 (opcional)

Máquinas Virtuais
• Todos os SOs suportados pela VMware
• Qualquer aplicação
• Qualquer sistema de arquivos

Infraestrutura Microsoft
Plataformas
•
•
•
•

Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1

Hosts
•
•
•
•
•

Windows Server Hyper-V 2016
Windows Server Hyper-V 2012 R2
Windows Server Hyper-V 2012
Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1
Microsoft Hyper-V Server
(hipervisor gratuito)

Software
• Microsoft System Center Virtual
Machine Manager 2012 R2 (opcional)
• Microsoft System Center Virtual
Machine Manager 2012 SP1 (opcional)
• Microsoft System Center Virtual
Machine Manager 2008 R2 SP1
(opcional)

Máquinas Virtuais
• Todos os SOs suportados
pelo Microsoft Hyper-V
• Qualquer aplicação
• Qualquer sistema de arquivos

• MELHORADO Veeam Explorer for Microsoft Exchange: Visibilidade
instantânea e recuperação granular de itens individuais do Exchange, incluindo
aqueles que sofreram exclusão forçada , relatórios detalhados de exportação
para eDiscovery e muito mais
• MELHORADO Veeam Explorer for Microsoft SharePoint: Visibilidade
instantânea dentro de backups do SharePoint; encontre e recupere facilmente
itens específicos do SharePoint, assim como sites individuais
• MELHORADO Veeam Explorer for Microsoft SQL Server: Recuperação
rápida no nível da transação e da tabela de bancos de dados SQL, permitindo
restauração para um ponto específico no tempo
• MELHORADO Veeam Explorer for Oracle: Recuperação no nível da transação
para bancos de dados Oracle, incluindo backups de log de transação sem uso
de agentes, permitindo recuperações a um momento preciso no tempo
• MELHORADO Veeam Explorer for Storage Snapshots: Recupere arquivos
individuais e VMs inteiras a partir de snapshots de HPE, NetApp, EMC e NimbleNOVO
• MELHORADO Suporte nativo a fitas: Armazene backups de VMs inteiras
ou arquivos individuais em fita, incluindo recursos como recuperação direta
de fita NOVO para ambientes corporativos em crescimento

Replicação
A Veeam fornece replicação avançada de VM baseada em imagem e recuperação
de desastres simplificada — garantindo a disponibilidade de suas aplicações
de missão crítica.
• Replicação de VMs baseada em imagem: Replique VMs localmente para maior
disponibilidade ou externamente para recuperação de desastres
• Replicação com Veeam Cloud Connect: Leve réplicas para um local externo
sem o custo e a complexidade de criar e manter um site de recuperação de
desastres; recuperação de desastres rápida, segura e baseada na nuvem por
meio um provedor de serviços (DRaaS)
• SureReplica: Teste e verifique automaticamente a capacidade de recuperação
de cada réplica de VM
• Aceleração de WAN integrada: Leve réplicas para um local externo com uma
velocidade até 50 vezes maior e economize largura de banda
• Failover e Failback: Reversão de réplicas e failover e failback assistidos.
com pouca ou nenhuma interrupção de negócio

Saiba
mais
veeam.com/br

Faça o download da versão
de avaliação gratuita
vee.am/backupbr

Edições Veeam Backup & Replication
vem em três edições — Standard,
Enterprise e Enterprise Plus —
para que você possa escolher a que
melhor atende às suas necessidades
e orçamento.
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