Termékáttekintő

Veeam Availability Suite

Adatok magas szintű rendelkezésre
állása egyetlen megoldással

A Veeam® Availability Suite™ lehetővé teszi ügyfelei számára az adatok páratlan
elérhetőségét, láthatóságát, adatközpontok közötti automatizálását és irányítását
az on-prem adatközpontokban és a felhőben egyaránt. A modern informatika
gyorsabb innovációt igényel, így a régi biztonsági mentési és helyreállítási
infrastruktúrák már nem tudják hatékonyan támogatni az ügyfelek által igényelt
fejlesztéseket. Napjainkban a felhasználók sokkal többet várnak el platformjaiktól
és a Cloud Data Management™ által nyújtott képességekkel megreformálhatják
korábbi adatvédelmi megoldásaikat. A Veeam Availability Suite, a legkiválóbb
biztonsági megoldásokra épült, hogy felgyorsítsa üzleti hatékonyságát az alapvető
biztonsági mentési és helyreállítási képességek automatizálásával, miközben
lehetővé teszi az intelligens adatrendszerezést, irányítást, biztonságot és elemzést
a felhőben, valamint a virtuális és fizikai környezetben.

Veeam Backup & Replication

Veeam Backup & Replication
védelem az alábbi területeken:
Felhő
AWS és Microsoft Azure
Virtuális
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V és
Nutanix AHV
Fizikai
Veeam Agent Microsoft Windows és
Linux rendszerekhez
Alkalmazások
Microsoft, Oracle és SAP

A Veeam Backup & Replication™ átfogó, vállalati szintű adatvédelmi képességeivel
felkészült az új generációs üzemeltetési kihívások kezelésére.
Erőteljes, könnyen alkalmazható, rugalmasságával pedig csökkenti az üzemeltetési
költségeket; mindez olyan üzleti és piacvezető megbízhatóságot nyújt, melyre mindig
számíthat.

Kulcsfontosságú képességek:

Egy megoldás. Teljes adatvédelem.

• Biztonsági másolat és helyreállítás:
Biztosítsa adatai biztonsági
mentését és helyreállítását
különböző mentési és elemszintű
helyreállítási lehetőségekkel

Monitoring és jelentéskészítés
DR Automatizálás
Biztonsági mentés és másolat
DataLabs
Univerzális tároló API

Veeam ONE
A Veeam ONE™ átfogó monitoring és jelentéskészítő megoldást kínál biztonsági mentéshez,
virtuális és fizikai környezetekhez, támogatást nyújtva a Veeam Backup & Replication, a
Veeam Agentek, valamint a VMware, Hyper-V és a Nutanix AHV számára. Olyan interaktív
eszközökkel és intelligens tanulási módszerekkel biztosít megfigyelést, riportálást és
automatizálást, melyekkel a valódi ügyfélproblémákat még felmerülésük előtt, proaktívan
képes azonosítani és megoldani - ilyen a 7x24 monitorozás és jelentéskészítés, kapacitás
tervezés és költségelszámolás valamint az intelligens automatizáció és diagnosztika.
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• AI-vezérelt megfigyelés és elemzés:
kritikus biztonsági mentés és DRfolyamatok váratlan problémáinak
automatikus javítása

• Intelligens automatizálás:
Gépi tanulás alapú diagnosztika,
valamint ajánlások a megoldásra
Hordozhatóság felhőben:
Ha a felhő az adatközpont stratégia
része, készüljön fel az adatok
másolására és helyreállítására a
felhőbe, a felhőből valamint a felhőn
belül - a hordozhatóság és
költségmegtakarítás érdekében
• Irányítás és megfelelés:
A virtuális tesztelésből származó
biztonsági mentések hatékony
kezelése biztosítja, hogy adatainak
másolatai helyreállíthatók,
biztonságosak és megfelelőek legyenek
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Veeam Availability Suite
A Veeam Availability Suite egyszerű, rugalmas és megbízható megoldás:
• Korlátlan tárolási kapacitás Scale-out Backup Repository™ és Veeam Cloud Tier
objektumtárolási támogatással biztosítja a szükséges területet
• Egy egyszerű, 2 lépcsős visszaállítás AWS-hez és Microsoft Azure-hoz a felhő mobilitási
igények kielégítésére
• Veeam DataLabs™: Ellenőrzött helyreállítás, biztonsági ellenőrzés és GDPR megfelelés,
valamint virtuális homokozó tesztelés
• Vállalati alkalmazásvédelem, a Microsoft Exchange, a Microsoft Active Directory, a
Microsoft SharePoint, a Microsoft SQL Server és az Oracle bevált, alkalmazástudatos
feldolgozási motorjára építve
• Magasabb szintű helyreállítási műveletek a Veeam Explorers™ for Microsoft
Exchange, Microsoft Active Directory, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server és
Oracle alkalmazások számára
• Azonnali hozzáférés MINDEN Veeam biztonsági másolat tartalmához adatintegrációs
API segítségével, lehetővé téve a harmadik féltől származó bányászati és biztonsági
elemző szkriptek használatát, valamint az adatok újrafelhasználhatóságának
lehetőségét
• Automatizálási képesség továbbfejlesztése helyreállítással, házirenden alapuló általános,
biztonsági mentési és infrastruktúrával kapcsolatos problémák javítására
• Időtakarékos képességek kapacitástervezéshez - teljesítmény és
konfigurációs értékelésekkel a Veeam ONE segítségével
És még sok más lehetőség!

Veeam univerzális licensz
A Veeam valódi licensz hordozhatóságot tesz lehetővé a mentendő környezetek
számára, legyen az fizikai, virtuális vagy felhőben lévő. Az univerzális licensz (VUL)
biztosítja a felhasználók számára az összes környezet egyfajta licenszel történő
használatát.

Bővülő ökoszisztéma
A Veeam szoftver alapú és hardver platform független megoldás. Biztosítja az ügyfelek
számára azt a szabadságot, hogy bármely rendelkezésükre álló hardverrel magas szinten
együttműködik. Ezáltal további beruházások nélküli, magas ROI-val rendelkező megoldást
eredményez. A Veeam továbbra is elkötelezett a különböző informatikai beszállítók
megoldásainak integrációja mellett, biztosítva, hogy az ügyfél mindig szabadon
dönthessen.

Együttműködő partnerek:

A v10 újdonságai:
• Erőteljes, intuitív NAS Backup:
monitoring és riportálási
képességek beépített CRC
támogatással az NFS, SMB/CIFS
fájlszerverek gyors és megbízható
biztonsági mentéséhez.
• Új generációs Instant Recovery:
Katasztrófa utáni gyors, tömeges,
azonnali helyreállítás a Veeam új
generációs Instant Recovery
motorjával.
• Veeam Cloud Tier másolási
üzemmód: megváltozott blokkok
azonnali másolása biztonsági
mentés után, a sávszélességelosztás maximalizálása és az
adatvesztés minimalizálása
érdekében.
• Zsarolóprogram elleni védelem:
Felhős védelem, intelligens,
változtathatatlanságot biztosító
funkciókkal.
• Nutanix AHV monitoring és riport:
A Veeam ONE magába foglalja a
Nutanix AHV platform felügyeletét
segítsen megalapozott döntéseket
hozni a Nutanix különböző
környezeteinek védelmére.
• Veeam intelligens diagnosztika:
Kiterjesztett naplóelemzési
képesség a távoli összetevőkre is.
Továbbfejlesztett rendszer
támogatás Veeam Backup &
Replication szerverek számára.
• Intelligens biztonsági másolat:
Időmegtakarítás adatbázis
adminisztrátorok (DBA) számára.
Felejtse el az SQL tranzakciók
manuális másolását, hagyja, hogy a
Veeam elvégezze
• Több, mint 150 új
szolgáltatás és fejlesztés.

Tudjon meg többet
veeam.com

Töltse le az ingyenes próbaverziót
veeam.com/availabilitysuite
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