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Visão geral 
do produto

Veeam Backup & Replication  
Proteção de dados extremamente  
avançada e moderna
As empresas têm muitas oportunidades para melhorar, 
automatizar e simplificar sua proteção de dados à medida 
que o cenário digital continua a se expandir. No entanto, 
com mais opções, as organizações enfrentam uma infinidade 
de desafios quando se trata de gerenciamento de TI e dados. 
O uso da nuvem pública está aumentando rapidamente 
e os profissionais de TI têm dificuldades de migrar e gerenciar 
com eficiência dados entre ambientes. Além disso, a eficiência 
operacional contínua e as restrições orçamentárias tornam 
mais difícil do que nunca, o cumprimento dos objetivos 
de recuperação em um mundo cada vez mais distribuído. 

Sem uma solução confiável de proteção de dados com capacidade 
para atender às suas metas operacionais e flexibilidade 
para crescer com seus negócios, esses problemas podem 
se agravar exponencialmente. 

Veeam Backup & Replication 
O Veeam® Backup & Replication™ está preparado para enfrentar a próxima 
geração de desafios operacionais diretamente com um conjunto abrangente 
de recursos de proteção de dados de nível empresarial. Poderosa, capaz 
e fácil de usar, a Veeam reduz a sobrecarga operacional com a flexibilidade 
que se adapta aos seus negócios e a confiabilidade líder de mercado com 
a qual você pode contar.

O Veeam Backup & Replication fornece disponibilidade avançada em todas 
as cargas de trabalho físicas, virtuais e em nuvem, com uma solução simples, 
flexível e confiável. Proteja seus dados, não importa a localização ou tipo 
de carga de trabalho. 

Uma solução. Proteção de dados completa.

O Veeam Backup & Replication 
protege as seguintes cargas 
de trabalho: 
Nuvem 
AWS e Microsoft Azure 
Virtual  
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V 
e Nutanix AHV
Físico  
Veeam Agent for Microsoft Windows e Linux
Aplicações 
Microsoft, Oracle e SAP

Principais recursos
• Backup e recuperação: garanta que 

seus dados sejam armazenados 
em backup e recuperáveis de acordo 
com seus termos com várias opções 
de backup e recuperação granular.

• Automação: prepare, teste 
e orquestre sua estratégia 
de recuperação de desastres para 
proteger aplicações críticas.

• Portabilidade de nuvem: se a nuvem 
fizer parte da estratégia do seu data 
center, esteja preparado para fazer 
backup e recuperar, a partir e dentro 
da nuvem, para ter portabilidade 
e economia de custos.

• Governança e Conformidade: 
gerencie efetivamente seus 
backups desde o teste virtual até 
a garantia de que as cópias dos seus 
dados sejam recuperáveis, seguras 
e em conformidade.

“Se colocássemos um valor monetário 
no valor que a Veeam agregou a essa 
organização, seriam milhões de dólares. 
Nosso antigo data center poderia 
ter queimado e teríamos perdido 
todos os nossos dados e estarmos 
absolutamente em lugar nenhum hoje. 
Se algo acontecesse com a empresa, 
a Veeam seria a nossa salvadora.”

Ashlen Naicker 
Executivo de TCI 
Grupo LCR
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O que há de novo na v10?

• Backup NAS extremamente avançado:  
faça melhor com os recursos intuitivos 
do backup NAS da Veeam com suporte 
a CRC integrado para backups rápidos e 
confiáveis de seus servidores de arquivos 
e compartilhamento NFS, PME/CIFS.  

• Mecanismo de recuperação 
instantânea de última geração:  
acelere a recuperação de desastres com 
restaurações instantâneas em massa, 
com a tecnologia do mecanismo 
de recuperação instantânea de última 
geração da Veeam. 

• Modo de cópia do Veeam Cloud Tier:  
deseja obter seus backups no storage 
de bloco na nuvem rapidamente? 
Ative o novo modo de cópia no Cloud 
Tier para copiar de forma inteligente 
e instantânea os blocos necessários 
quando o backup for concluído.  

• Proteção contra ransomware: 
o isolamento de nuvem chegou 
com um novo modo inteligente 
de imutabilidade para o Cloud Tier.  

• Proxy Linux: com a nova opção 
do Veeam Data Mover (agente de 
movimentação de dados da Veeam), 
você pode economizar tempo, 
dinheiro e espaço, com recursos de 
licença gratuita em distribuições mais 
leves e possibilidades de implantação 
autógena na nuvem.

• Processamento PostgreSQL e MySQL: 
dê uma atenção ao Linux protegendo 
mais cargas de trabalho com 
o processamento com percepção 
de aplicações da Veeam.   

• Cópia de backup inteligente com 
processamento de log de SQL externo: 
pare de fazer backups manuais e copie 
seus logs de SQL offi site. 

• Mais de 150 novos recursos e melhorias

Simples, flexível e confiável!

A líder global em proteção 
de dados
• 355.000 clientes e em crescimento

• A Veeam protege mais de 82%  
das empresas da Fortune 500

• Pontuação NPS de mais de 75; 
3,5 vezes superior à média do setor

• Mais de 23.000 provedores de serviços

Recursos modernos e avançados
O Veeam Backup & Replication oferece recursos líderes do setor, como:
• Opções de backup e recuperação físicas, virtuais e em nuvem 
• Replicação de máquina virtual (VM) baseada em imagem a partir de uma 

VM ou backup.
• Gerenciamento e implantação integrados para Veeam Agents for Linux 

e for Microsoft Windows
• Recursos ilimitados de capacidade de storage com o Scale-out Backup 

Repository™ e suporte a storage de objeto na nuvem do Veeam Cloud Tier
• Restauração direta simples e em dois passos para AWS, Microsoft Azure 

e muito mais
• Veeam DataLabs™: recuperação verificada, conformidade de segurança 

e sandbox virtual para testes
• Veeam Explorers™ for Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, 

Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server e Oracle
• Storage snapshots e integração com storage avançada
• Plug-ins corporativos para SAP HANA e Oracle RMAN
• API de integração de dados e API universal de storage
• Aceleração de WAN integrada, incluindo um modo de largura de banda alta
• Criptografia, compactação e desduplicação
• E muito mais!

A Licença Universal
A Veeam permite a verdadeira portabilidade de licenças para cargas 
de trabalho, sejam elas físicas, virtuais ou na nuvem, com o Veeam Universal 
License ou VUL. Essa licença com todos os recursos permite que os clientes 
licenciem todas as cargas de trabalho com um só tipo de licença.  

Ecossistema em expansão
A Veeam é definida por software e agnóstica quanto ao hardware. Tem 
um amplo conjunto de parceiros dedicados para ajudar os clientes a atingir 
seus objetivos sem implementar soluções proprietárias. A Veeam possibilita 
que os clientes escolham sua infraestrutura e storage, permitindo que eles 
obtenham o melhor ROI em compras de infraestrutura existentes e futuras. 
Além disso, a Veeam continua a expandir suas APIs para integrações 
avançadas com terceiros, incluindo mineração de dados, reutilização 
de dados e recursos avançados.

Amplo conjunto de parceiros

Saiba mais 
www.veeam.com/br

Download do teste grátis 
vee.am/backupbr

https://www.veeam.com/br
https://vee.am/backupbr

