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Veeam Availability Suite  
Uma solução única que oferece 
Disponibilidade de dados inigualável
Veeam® Availability Suite™ oferece aos clientes disponibilidade de dados, 
visibilidade, automação e governança inigualáveis em todos os data centers, 
na nuvem ou fora dela. Conforme as organizações de TI buscam inovar cada 
vez mais rápido, a infraestrutura legada de backup e recuperação não é capaz 
de suportar as iniciativas dos clientes. 

Hoje os clientes querem mais de suas plataformas, e com os recursos 
de Gerenciamento de Dados na Nuvem™, eles podem superar abordagens 
legadas de proteção de dados fornecendo os próximos passos além 
do backup. O Veeam Availability Suite, criado com as melhores soluções 
de backup e monitoramento, foi projetado para acelerar a agilidade 
de negócios automatizando os principais recursos de backup e recuperação 
e habilitando a orquestração inteligente de dados, governança, segurança 
e análise em todos os seus ambientes na nuvem, virtuais e físicos.

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. Avançada, 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. 

Uma solução. Proteção de dados completa.

Veeam ONE
O Veeam ONE™ fornece uma solução abrangente de monitoramento 
e análise para backup, ambientes físicos e virtuais, oferecendo suporte 
para o Veeam Backup & Replication e Veeam Agents, além de VMware, 
Hyper-V e Nutanix AHV. Ele fornece monitoramento, relatórios e automação 
inteligentes por meio de ferramentas interativas  e aprendizado inteligente, 
identificando e resolvendo problemas reais dos clientes antes que eles 
surjam, incluindo monitoramento e relatórios 24h por dia, planejamento 
de capacidade e chargeback, além de diagnóstico e automação inteligentes.

O Veeam Backup & Replication 
protege as seguintes cargas 
de trabalho:

Nuvem 
AWS e Microsoft Azure

Virtual 
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V  
e Nutanix AHV

Física 
Veeam Agent for Microsoft Windows 
е Linux

Aplicações 
Microsoft, Oracle e SAP

Principais recursos
• Monitoramento e análise: 

monitoramento e diagnóstico 
de infraestrutura operados por IA, 
incluindo a remediação automatizada 
de problemas inesperados para os seus 
processos críticos de backup e DR

• 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 inteligente: 
o diagnóstico baseado em aprendizado 
de máquina, assim como as ações 
corretivas, ajudam a resolver 
os problemas mais rapidamente

• Portabilidade de nuvem: se a nuvem 
fizer parte da estratégia do seu 
data center, esteja preparado 
para fazer backup e recuperar, 
a partir da e na 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 estejam em conformidade.
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Saiba mais
veeam.com/br

Download da versão de testes grátis
vee.am/availabilitysuitebr

Veeam Availability Suite 
O Veeam Availability Suite é uma solução simples, confiável e flexível que fornece:

• Recursos ilimitados de capacidade de storage com o Scale-out Backup 
Repository™ e suporte a storage de objeto na nuvem do Veeam Cloud Tier, 
para oferecer o espaço que você precisa e mais  

• Uma restauração direta em dois passos para AWS ou Microsoft Azure para 
as suas necessidades de mobilidade de nuvem 

• Veeam DataLabs™: recuperação verificada, conformidade de segurança, 
testes de sandbox virtual e paz de espírito, por saber que os backups estarão 
prontos, quando o temido momento da recuperação de desastres chegar   

• Proteção de aplicações corporativas, criada em um engine de processamento 
com percepção de aplicações para Microsoft Exchange, Microsoft Active 
Directory, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server e Oracle

• Leve suas operações de recuperação ao próximo patamar com os Veeam 
Explorers™ for Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, Microsoft 
SharePoint, Microsoft SQL Server e Oracle  

• Acesso instantâneo ao conteúdo de QUALQUER backup da Veeam por meio 
da API de integração de dados, a fim de permitir scripts especializados 
de terceiros para mineração e análise de segurança, além da capacidade 
de reutilização seus dados

• A capacidade de estender sua automação com Ações Corretivas, obtendo 
autocorreções baseadas em políticas, para problemas comuns relacionados 
ao backup e à infraestrutura 

• Recursos de economia de tempo para eliminar as suposições no planejamento 
de capacidade e avaliações de configuração no Veeam ONE  

E muito mais!

Licença Universal da Veeam
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 uma única licença universal.

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 seu 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

O que há de novo na v10?
• Backup NAS extremamente avançado:  

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

• Recuperação instantânea 
de múltiplas VMs:  
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: 
habilite o novo modo de cópia 
do Veeam Cloud Tier para copiar 
blocos alterados instantaneamente 
quando o backup for feito, a fim 
de maximizar as janelas de alocação 
de largura de banda e minimizar 
a perda de dados.

• Proteção contra ransomware:  
isolamento para a nuvem com o novo 
modo de imutabilidade inteligente 
para o Cloud Tier — coloque 
seus dados em um local externo 
e proteja-os ao mesmo tempo.

• Monitoramento e geração 
de relatórios para Nutanix AHV: 
o Veeam ONE inclui monitoramento 
de proteção de dados, geração 
de relatórios e alertas para o Nutanix 
AHV a fim de ajudar você a tomar 
decisões informadas sobre a proteção 
de cargas de trabalho Nutanix.

• Diagnósticos Inteligentes da Veeam: 
as melhorias incluem recursos 
expandidos de análise de dados de log 
para componentes remotos e suporte 
para sistemas localizados para 
servidores Veeam Backup & Replication. 

• Cópia de Backup Inteligente: 
economize o tempo do seu 
DBA — pare de copiar manualmente 
os registros de transação do SQL 
para um local externo e deixe 
a Veeam fazer isso para você. 

• Mais de 150 novos recursos 
e melhorias.

https://www.veeam.com/br
https://www.veeam.com/br/data-center-availability-suite.html

