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Veeam ONE 
Monitoramento e Análise para Cargas 
de Trabalho Virtuais, Físicas e em Nuvem 
Protegidas pela Veeam
Atualmente, com o crescimento de dados explodindo, é difícil acompanhar todos os 
sistemas afetados, especialmente com dados espalhados por ambientes em nuvem 
pública, virtuais, físicos e híbridos. Como você acompanha todos os sistemas nos quais 
seus dados residem e pelos quais são transportados? Como você se certifica de que 
tudo está tendo o melhor desempenho, e como pode remediar problemas com dados 
mais rapidamente?

O Veeam® ONE™, parte do Veeam Availability Suite™, fornece uma solução de análise 
e monitoramento abrangente para ambientes físicos, virtuais e de backup, fornecendo 
suporte para Veeam Backup & Replication™ e Veeam Agents, assim como VMware, 
Hyper-V e Nutanix AHV. Ele oferece monitoramento, geração de relatórios e automação 
inteligentes e profundos, através de ferramentas interativas e aprendizado inteligente, 
identificando e resolvendo problemas de clientes reais antes de surgirem. 

O Veeam ONE fornece monitoramento e análise abrangentes para todo o seu ambiente de TI

Principais recursos para o Veeam ONE
O Veeam ONE oferece monitoramento e análise ricos em recursos para proporcionar 
a visibilidade clara que você precisa:

• Inteligência Integrada:  identifique e resolva erros comuns de configuração 
de infraestrutura e software antes do impacto operacional. 

• Governança e Conformidade: as organizações sabem o status da proteção dos 
seus dados instantaneamente, por meio de monitoramento e geração de relatórios 
consistentes em conformidade com o SLA de backup 

• Automação Inteligente: diagnósticos com base em Aprendizado de Máquina, além 
de ações corretivas para resolver problemas mais rapidamente.

• Previsão e Planejamento: visibilidade sobre os custos de recursos de computação, 
storage e repositório de backup para prever taxas de utilização e exigências de recursos. 

O Que Há de Novo no Veeam ONE
• Novo monitoramento de proteção de dados 

para Nutanix AHV

• Monitoramento e Geração de Relatórios para 
Backups NAS

• Diagnóstico Inteligente da Veeam melhorias 
que incluem recursos de análise de log de 
dados expandidos para componentes remotos 
e suporte para sistemas localizados para 
servidores do Veeam Backup & Replication

• Mapa melhorias que incluem dados 
profundamente detalhados para espaço livre 
de repositório

E muito mais. Leia o que há de novo no Veeam ONE 

O que os clientes dizem sobre  
o Veeam ONE
"Poder monitorar tudo de uma vez é uma 
vantagem enorme. A Veeam nos alerta sobre 
questões que podemos resolver, antes que 
se transformem em problemas e afetem 
os negócios. A geração de relatórios é outra 
grande vantagem. Os relatórios da Veeam 
ajudam no planejamento de capacidade 
à medida que os requisitos da Welch's mudam 
e a empresa cresce."

Patrick Hancock 
Analista Sênior de TI 
Welch’s

A Veeam é um parceiro de elite de aliança 
tecnológica VMware e foi pioneira do programa 
VMware Ready Management.

A Veeam é uma parceira Microsoft Gold 
Certified Partner com competências de 
ISV gerenciamento e virtualização.

O Veeam ONE foi 
certificado pela VMware  
como VMware Ready.

O Veeam ONE é 
certificado pela 
VMware como VMware 
Ready.

https://www.veeam.com/br/whats-new-one-monitoring-tool.html?ad=in-text-link
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Saiba mais
veeam.com/br

Download do teste grátis
vee.am/onebr

Recursos do Veeam ONE

E muito mais, incluindo:
• Relatórios de conformidade de backup

• Análise de dados brutos e personalização de relatórios

• Criador de relatórios

Business ViewMELHORADO

Aprimore o desempenho e a visibilidade para 
infraestruturas virtuais e baseadas em agente, criando 
grupos de negócios com base em unidade de negócios, 
geografia, departamento e mais. Você pode até aproveitar 
VMware tags baseadas em CPU, memória e local.

Ações CorretivasMELHORADAS

Reduza os riscos de tempo de inatividade e elimine 
respostas manuais a alarmes, definindo autocorreções 
automatizadas baseadas em políticas para problemas 
comuns relacionados a infraestrutura e backup, que 
disparam alterações ou aprovações automáticas de ações.

Monitoramento e Relatórios de Agentes
Reduza as complexidades de gerenciamento de backups 
de computador em nuvem ou físico. Monitore os agentes 
de backup da Veeam por meio de visões gerais de alarmes 
e estados de tarefas, alertas e falhas, e determine se os 
agentes estão protegidos ou desprotegidos. 

Planejamento de Capacidade
Preveja com facilidade o uso de recursos e tendências 
de utilização para ambientes de backup, VMware e Hyper-V 
para deixar de adivinhar e, sim, determinar com precisão 
quando os recursos se esgotarão.

Monitoramento e alertas em tempo real  
24 horas por dia
Fique alerta e reduza os potenciais problemas antes que 
se tornem ameaças ao seu ambiente com 340+ alarmes 
predefinidos, mais de 150 relatórios pré-instalados 
e Mapas que ajudam você a manter a visibilidade sobre 
a utilização de recursos da sua infraestrutura de backup.

Diagnóstico Inteligente da VeeamMELHORADO

Minimize o tempo de inatividade e o tempo gasto em 
chamadas, com resoluções proativas de problemas 
de infraestrutura de backup. A Veeam identifica proativamente 
os problemas conhecidos no seu ambiente, alertando você com 
correções e reconfigurações de autossuporte.

Monitoramento e Geração de Relatórios para 
Backups do Nutanix AHVNOVO

O Veeam ONE inclui monitoramento, geração de relatórios 
e alertas de proteção de dados para Nutanix AHV, a fim 
de ajudar você a tomar decisões informadas a respeito da 
proteção de VMs de Nutanix.

Chargeback e faturamento
Poupe tempo e reduza as complexidades do planejamento, 
calculando o custo de consumo de recurso de computação 
e storage por departamento/cliente e, então, cobre de acordo.

• Geração de relatórios e monitoramento multilocatários

• Avaliações de desempenho e configuração

• Relatórios de avaliação de infraestrutura

https://www.veeam.com/br
https://www.veeam.com/br/virtualization-management-one-solution.html
https://www.veeam.com/br/data-center-availability-suite-vcp-download.html

