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Veeam ONE 
Monitorowanie i analizy dotyczące obciążeń wirtualnych oraz 
chronionych przez Veeam obciążeń chmurowych i fizycznych
W warunkach obecnego gwałtownego wzrostu ilości danych trudno jest kontrolować 
wszystkie systemy, które mają z nimi styczność — zwłaszcza że dane rozsiane są po 
środowisku wirtualnym, fizycznym oraz chmurowym (hybrydowym i publicznym). Jak 
zapanować nad wszystkimi miejscami, w których dane są przechowywane lub przez które 
są przesyłane? Jak zapewnić maksymalną wydajność wszystkich elementów infrastruktury 
i szybciej rozwiązywać problemy z danymi?

Rozwiązanie Veeam® ONE™, wchodzące w skład pakietu Veeam Availability Suite™, 
udostępnia kompleksowe funkcje monitorowania i analizowania środowiska kopii 
zapasowych, wirtualnego i fizycznego, obsługując rozwiązanie Veeam Backup & Replication™, 
narzędzia Veeam Agent oraz platformy VMware, Hyper-V i Nutanix AHV. Umożliwia ono 
szczegółowe, inteligentne monitorowanie, raportowanie i automatyzację przy użyciu 
interaktywnych narzędzi oraz inteligentnych mechanizmów nauki, które pozwalają zawczasu 
identyfikować i rozwiązywać rzeczywiste problemy klientów. 

Veeam ONE umożliwia kompleksowe monitorowanie i analizowanie całego firmowego środowiska IT

Główne możliwości rozwiązania Veeam ONE
Rozwiązanie Veeam ONE udostępnia bogate funkcje monitorowania i analiz, które 
zapewniają klarowny wgląd w środowisko:

• Wbudowane narzędzia analityczne —  identyfikowanie i usuwanie typowych 
błędów konfiguracji infrastruktury i oprogramowania, zanim wpłyną one na 
działalność operacyjną 

• Ład korporacyjny i przestrzeganie przepisów — natychmiastowy wgląd w stan 
ochrony danych dzięki ciągłemu monitorowaniu przestrzegania umów SLA 
dotyczących backupu i tworzeniu raportów na ich temat

• Inteligentna automatyzacja — szybsze rozwiązywanie problemów dzięki 
diagnostyce opartej na uczeniu maszynowym i czynnościom naprawczym

• Prognozowanie i planowanie — wgląd w koszty zasobów obliczeniowych, pamięci 
masowej i repozytoriów kopii zapasowych, pozwalający przewidywać wskaźniki 
wykorzystania oraz wymagania dotyczące zasobów 

Co nowego w rozwiązaniu Veeam ONE
• Nowa funkcja monitorowania ochrony 

danych w środowisku Nutanix AHV

• Monitorowanie i raportowanie kopii 
zapasowych urządzeń NAS

• Ulepszenia inteligentnej diagnostyki 
Veeam, w tym rozszerzenie analizy 
dzienników danych na komponenty zdalne 
i obsługa serwerów Veeam Backup & 
Replication w systemach zlokalizowanych

• Ulepszenia map ciepła, w tym bardziej 
szczegółowe dane na temat wolnego miejsca 
w repozytoriach

I wiele więcej. Przeczytaj, co nowego 
w rozwiązaniu Veeam ONE 

Opinie klientów o rozwiązaniu  
Veeam ONE 
„Możliwość jednoczesnego monitorowania 
całego środowiska jest ogromną zaletą. 
Rozwiązanie Veeam ostrzega o sprawach, 
którymi możemy się zająć, zanim urosną do 
poziomu poważnych problemów zakłócających 
działalność operacyjną. Kolejną sporą zaletą jest 
raportowanie. W miarę, jak firma Welch’s rozwija 
działalność, a jej wymagania się zmieniają, raporty 
dostępne w rozwiązaniu Veeam ułatwiają nam 
planowanie mocy obliczeniowych”.

Patrick Hancock 
Starszy analityk IT 
Welch’s

Firma Veeam jest partnerem Elite w programie 
VMware Technology Alliance i uczestnikiem 
programu VMware Ready Management.

Veeam ma status Microsoft Gold Certified 
Partner w dziedzinie niezależnego tworzenia 
oprogramowania, zarządzania i wirtualizacji.

 
   

Rozwiązanie Veeam ONE 
zostało zweryfikowane przez 
firmę VMware i uzyskało 
certyfikat VMware Ready.

https://www.veeam.com/pl/whats-new-one-monitoring-tool.html?ad=in-text-link
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Więcej informacji
veeam.com/pl

Pobierz bezpłatną wersję próbną
vee.am/onepl

• Raportowanie i monitorowanie wielu dzierżawców

• Oceny wydajności i konfiguracji

• Raporty z oceny infrastruktury

Business ViewULEPSZENIE

Popraw wydajność oraz wgląd w infrastrukturę wirtualną 
i opartą na agentach dzięki tworzeniu grup biznesowych na 
podstawie jednostki organizacyjnej, obszaru geograficznego, 
działu lub innych kryteriów. Możesz nawet korzystać z tagów 
VMware odpowiadających procesorom, pamięci masowej 
i lokalizacji.

Czynności naprawczeULEPSZENIE

Ogranicz ryzyko przestojów i wyeliminuj ręczne reagowanie 
na alarmy, ustawiając automatyczne, oparte na zasadach 
rozwiązania typowych problemów z kopiami zapasowymi 
i infrastrukturą, które będą automatycznie powodować zmiany 
lub zatwierdzanie działań.

Monitorowanie i raportowanie agentów

Uprość zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych 
komputerów fizycznych i działających w chmurze. Monitoruj 
agenty kopii zapasowych Veeam przy użyciu alarmów, 
przeglądów stanu zadań, ostrzeżeń i niepowodzeń oraz 
określaj, czy agenty mają zapewnioną ochronę. 

Planowanie mocy obliczeniowych

Łatwo prognozuj wykorzystanie zasobów oraz związane z nim 
trendy w środowiskach VMware, Hyper-V i kopii zapasowych, 
aby wyeliminować domysły i móc precyzyjnie określać 
moment wyczerpania zasobów.

Całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie 
rzeczywistym

Zachowaj czujność i zajmuj się potencjalnymi problemami, 
zanim faktycznie zagrożą one środowisku. W tym celu masz do 
dyspozycji 340 gotowych alarmów, ponad 150 wbudowanych 
raportów i mapy ciepła, które zapewniają stały wgląd 
w wykorzystanie zasobów w infrastrukturze kopii zapasowych.

Inteligentna diagnostyka VeeamULEPSZENIE

Zminimalizuj przestoje i czas poświęcany na obsługę zgłoszeń 
serwisowych dzięki proaktywnemu rozwiązywaniu typowych 
problemów z infrastrukturą kopii zapasowych. Veeam samodzielnie 
identyfikuje znane problemy w środowisku, ostrzega o nich oraz 
proponuje samoobsługowe zmiany konfiguracji i szybkie poprawki.

Monitorowanie i raportowanie kopii zapasowych 
w środowisku Nutanix AHVNOWOŚĆ

Rozwiązanie Veeam ONE obejmuje funkcje monitorowania 
ochrony danych, raportowania i ostrzegania przeznaczone 
dla platformy Nutanix AHV, które ułatwiają podejmowanie 
świadomych decyzji dotyczących ochrony maszyn 
wirtualnych Nutanix.

Obciążenia zwrotne i rozliczenia

Oszczędź czas i uprość planowanie dzięki obliczaniu 
oraz odpowiedniemu rozliczaniu kosztów korzystania 
z zasobów obliczeniowych i pamięci masowej w rozbiciu 
na działy/klientów.

Funkcje rozwiązania Veeam ONE

I wiele innych, w tym: 
• Raportowanie zgodności kopii zapasowych z przepisami

• Analiza danych pierwotnych i dostosowywanie raportów

• Konstruktor raportów

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

