10 motivos para escolher a Veeam
Você sabia que mais de 168.000 empresas — 50.000 nos últimos 12 meses —
trocaram seu software de backup legado por algo muito diferente?
Isso é porque as demandas das empresas de hoje em dia — a necessidade de ter
acesso aos dados e aplicações 24 horas por dia, 7 dias por semana, intolerância por
tempo de inatividade ou perda de dados e o crescimento exponencial dos dados
a índices de 30 a 50% por ano — não são atendidas pelas ferramentas de backup
legadas tradicionais. Na verdade, 82% dos CIOs declaram que há uma lacuna
entre o nível de disponibilidade fornecido pelas soluções de backup legado
e o que os usuários finais exigem.
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A Veeam® preenche essas lacuna ao fornecer aos clientes um novo tipo de solução,
uma de disponibilidade, que oferece recovery time objectives (RTO) e recovery point
objectives (RPO) ou RTPO® de < 15 minutos para TODAS as aplicações e dados.
Tem interesse em saber mais? Veja abaixo os 10 principais motivos pelos
quais os clientes Veeam escolhem a disponibilidade da Veeam em vez das
ferramentas de backup legado.
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Os clientes confirmam,
a Veeam supera o backup
legado

96%
das recuperações da Veeam
cumprem os SLAs de RTO,
em comparação aos 76% do
backup legado

83%
dos clientes se sentem mais
confiantes com a Veeam

71%
dos clientes dizem que a
Veeam oferece melhor
confiabilidade

2. RPO < 15 minutos para TODAS
as aplicações e dados
3. Criado para o data center
moderno
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4. Replicação e backup externos
simples

dos usuários do Veeam Virtual
Lab economizam tempo na
implantação

5. Recuperação de desastres
baseada na nuvem totalmente
integrada
6. Integração superior de storage
moderno

71%

7. Testes de recuperação
100% automática

dos clientes dizem que a
percepção dos riscos melhorou
usando as ferramentas
de geração de relatórios
e monitoramento em
comparação com as outras
soluções

8. Aproveite dados para reduzir o
risco de implantação
9. Visibilidade proativa
10. It Just Works!™
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