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Veeam Availability Suite  
Kompletní řešení, které poskytuje 
bezkonkurenční dostupnost dat
Sada Veeam® Availability Suite™ umožňuje zákazníkům dosáhnout bezkonkurenční 
dostupnosti dat, přehledu, automatizace a řízení mezi datovými centry, a to 
na okraji i v cloudu. Jak se moderní organizace IT snaží rychleji inovovat, starší 
infrastruktura zálohování a obnovení nedokáže iniciativy zákazníků směřující 
do budoucnosti podporovat. Dnešní zákazníci od svých platforem vyžadují více 
a s možnostmi Správy dat v cloudu™ mohou překonat starší přístupy k ochraně dat 
tím, že budou využívat více než jen zálohování. Sada Veeam Availability Suite, která 
je postavená na nejlepších řešeních zálohování a monitorování, byla navržena tak, 
aby zvyšovala agilitu podnikání prostřednictvím automatizace základních funkcí 
zálohování a obnovení a zároveň umožnila inteligentní orchestraci dat, řízení, 
zabezpečení a analýzu v cloudovém, virtuálním i fyzickém prostředí.

Veeam Backup & Replication
Řešení Veeam Backup & Replication™ je připraveno postavit se nové generaci  
provozních výzev čelem, protože disponuje komplexní sadou možností ochrany dat 
podnikové třídy. Řešení Veeam je výkonné, schopné a snadno použitelné a pomocí 
flexibility, která se hodí pro vaše podnikání, a špičkové spolehlivosti,  
na kterou se můžete spolehnout, snižuje provozní režii. 

Jedno řešení. Úplná ochrana dat.

Veeam ONE
Veeam ONE™ představuje komplexní řešení monitorování a analýzy pro zálohování 
a virtuální a fyzická prostředí a poskytuje podporu pro nástroje Veeam Backup & 
Replication a Veeam Agent i prostředí VMware, Hyper-V a Nutanix AHV. Poskytuje 
podrobné, inteligentní monitorování, reportování a automatizaci pomocí interaktivních 
nástrojů a inteligentního učení, přičemž identifikuje a řeší skutečné problémy zákazníků 
předtím, než se objeví. Mezi funkce patří nepřetržité monitorování, plánování kapacity 
a rozúčtování nákladů a inteligentní automatizace a diagnostika.

Veeam Backup & Replication chrání 
následující úlohy:
Cloudové 
AWS a Microsoft Azure

Virtuální 
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V  
a Nutanix AHV

Fyzické 
Veeam Agent for Microsoft Windows 
a Linux

Aplikace 
Microsoft, Oracle a SAP

Klíčové funkce

• Monitorování a analýza: мonitorování 
a analýza na základě AI, včetně 
automatické nápravy neočekávaných 
problémů s kritickými procesy 
zálohování a zotavení po havárii.

• Zálohování a obnovení: zajistěte 
zálohování a obnovitelnost dat 
podle sebe díky širokým možnostem 
zálohování a granulárního obnovení.

• Inteligentní automatizace: 
diagnostika a nápravné činnosti 
postavené na strojovém učení 
pomáhají řešit problémy rychleji.

• Cloudová přenosnost: pokud 
je cloud součástí vaší strategie 
datového centra, buďte připraveni 
na zálohování do cloudu a obnovení 
z cloudu a v rámci něj, abyste umožnili 
přenosnost a úspory nákladů.

• Správa a soulad s předpisy: efektivně 
spravujte své zálohy pomocí 
virtuálního testování, abyste zajistili, 
že jsou kopie vašich dat obnovitelné, 
zabezpečené a v souladu s předpisy.
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Další informace
veeam.com/cz

Stáhnout bezplatnou zkušební verzi
vee.am/availabilitysuitecz

Veeam Availability Suite 
Sada Veeam Availability Suite je jednoduché, flexibilní a spolehlivé řešení, které 
poskytuje následující:
• Neomezená kapacita úložiště díky nástroji Scale-out Backup  

Repository™ a podpora objektového úložiště Veeam Cloud Tier, abyste 
měli více než dostatek místa.  

• Jednoduché přímé obnovení do AWS, Microsoft Azure a dalších prostředí 
ve svou krocích pro vaše potřeby mobility. 

• Veeam DataLabs™: Ověřené obnovení, soulad s bezpečnostními předpisy, 
testování ve virtuálním izolovaném prostředí a naprostá jistota, že jsou zálohy 
připraveny, když dojde na obávané zotavení po havárii.   

• Ochrana podnikových aplikací postavená na osvědčeném modulu zpracování 
s ohledem na aplikace pro Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, 
Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server a Oracle.

• Posunutí operací obnovení na vyšší úroveň s nástroji Veeam Explorer™ 
pro Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, Microsoft SharePoint, 
Microsoft SQL Server a Oracle.  

• Okamžitý přístup k obsahu LIBOVOLNÉ zálohy Veeam s rozhraním API pro 
integraci dat, které umožňuje specializované skripty dolování a analýzy 
zabezpečení třetí stranou a opětovné využití dat.

• Možnost posílit automatizaci pomocí nápravných činností pro 
samoopravné činnosti a opravy založené na zásadách pro běžné problémy 
se zálohováním a infrastrukturou. 

• Funkce hodnocení výkonnosti a konfigurace v nástroji Veeam ONE, které 
šetří čas, abyste při plánování kapacity nemuseli hádat.  

A mnoho dalšího!

Univerzální licence Veeam
Veeam v podobě Univerzální licence Veeam, neboli VUL, umožňuje skutečnu 
přenositelnost licencí pro úlohy, ať už jsou fyzické, virtuální, nebo v cloudu. Tato 
plná licence umožňuje zákazníkům chránit všechny úlohy jednou univerzální licencí.

Rostoucí ekosystém
Řešení Veeam jsou definována softwarově a jsou hardwarově nezávislá. 
Společnost Veeam má rozsáhlý ekosystém specializovaných partnerů, kteří 
se zaměřují na to, aby zákazníkům pomohli dosáhnout jejich cílů, aniž by museli 
implementovat proprietární řešení. Společnost Veeam umožňuje zákazníkům 
vybrat si svou infrastrukturu a úložiště, takže mohou dosáhnout maximální ROI 
u stávající i v budoucnosti zakoupené infrastruktury. Společnost Veeam navíc dále 
rozšiřuje svá rozhraní API, čímž umožňuje bohaté integrace třetích stran, mezi 
které patří dolování dat, opakované použití dat a pokročilé funkce. 

Rozsáhlý ekosystém partnerů

Co je nového ve verzi v10?

• Skutečně výkonné zálohování NAS:  
Využívejte lepší postupy 
s intuitivními možnostmi zálohování, 
monitorování a reportování NAS od 
společnosti Veeam s integrovanou 
podporou CRC, která zajišťuje 
rychlé a spolehlivé zálohování 
sdílených adresářů NFS, SMB/CIFS 
a souborových serverů.  

• Okamžité obnovení více virtuálních 
počítačů: Získejte rychlejší zotavení 
po havárii pomocí hromadného 
okamžitého obnovení využívajícího 
modul okamžitého obnovení Veeam 
nové generace.

• Režim kopírování Veeam Cloud Tier: 
Využívejte nový režim kopírování 
v nástroji Veeam Cloud Tier 
k okamžitému kopírování změněných 
bloků po dokončení zálohování, 
abyste maximalizovali využití 
časových oken přidělení šířky pásma 
a minimalizovali ztráty dat.

• Ochrana před ransomwarem:  
Fyzické odpojení cloudu s novým 
inteligentním režimem neměnnosti 
pro nástroj Cloud Tier – přesuňte svá 
data offsite a zároveň je chraňte.

• Monitorování a reportování  
pro Nutanix AHV: 
Nástroj Veeam ONE obsahuje 
funkce monitorování, reportování 
a výstrah na ochranu dat pro Nutanix 
AHV, které vám pomohou činit 
informovaná rozhodnutí ohledně 
ochrany úloh Nutanix.

• Inteligentní diagnostika Veeam: 
Mezi vylepšení patří rozšíření 
možností analýzy datových protokolů 
na vzdálené komponenty a podpora 
lokalizovaných systémů u serverů 
Veeam Backup & Replication. 

• Inteligentní kopírování záloh: 
Ušetřete čas správců databáze — 
přestaňte ručně kopírovat protokoly 
transakcí SQL offsite a nechte, ať to 
Veeam udělá za vás.

• Více než 150 nových funkcí 
a vylepšení

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

