
TERMÉKÁTTEKINTÉS

A Veeam® Backup & Replication™ a virtualizált alkalmazások 
és adatok gyors, rugalmas és megbízható helyreállítását 
teszi lehetővé. A biztonsági mentést és a replikációt 
egyetlen megoldásban egyesítve növeli a biztonsági mentés 
értékét, ugyanakkor a VMware vSphere és Microsoft Hyper-V 
környezetek számára újraértelmezi az adatvédelmet.
A Veeam azonban sokkal többet nyújt a biztonsági 
mentésnél. Kihasználjuk a virtualizálást, a tárolást és a 
felhőtechnológiákat, hogy 15 percnél rövidebb elfogadható 
üzemen kívüli időt és elfogadható adatvesztést (RTPO™) 
tegyünk lehetővé az ÖSSZES alkalmazás és adat esetében, 
nagy sebességű helyreállítási, adatvesztés-elkerülési, 
hitelesített védelmi, adathasznosítási és mindenre kiterjedő 
láthatósági lehetőségeket kínálva. 

A #1 VM Backup™ tulajdonságai�

Nagy sebességű helyreállítás 

•	 Instant VM Recovery™: Hibás VM helyreállítása mindössze 2 perc alatt!

•	 Azonnali fájlszintű helyreállítás: Az operációs rendszer vendégfájljainak és 
mappáinak on-the-fly (menet közbeni) helyreállítása

•	 Új v8 Veeam Explorer™ Microsoft Exchange-hez, SharePointhoz, SQL 
Serverhez és Active Directory-hoz: Granuláris helyreállítás és rövid 
elfogadható üzemen kívüli idő (RTO)

•	 Új v8  Veeam Explorer tárolási pillanatfelvételekhez (HP és NetApp): 
Használja a Veeam Explorer technológiát a gyors, hatékony, elemszintű 
helyreállításhoz tárolási pillanatfelvételekből

 Adatvesztés-elkerülés 

•	 ÚJ v8 Biztonsági mentés tárolási pillanatfelvételekből (HP és NetApp): 
Használja ki a tárolási pillanatfelvételekben rejlő lehetőségeket rendkívül gyors 
biztonsági mentések készítésére tárolási pillanatfelvételekből 

•	 ÚJ v8 EMC Data Domain Boost integráció: 50 %-kal gyorsabb biztonsági 
mentések és 10-szer gyorsabb szintetikus teljes biztonsági mentési fájlkészítés 
és -átalakítás 

•	 ÚJ v8 Veeam Cloud Connect: Küszöbölje ki a katasztrofális 
következményekkel járó adatvesztés kockázatát a nélkül, hogy második 
telephelybe kellene előre befektetnie 

Veeam Backup & Replication 
#1 VM Backup VMware vSphere és 
Microsoft Hyper-V környezetekhez

„A Veeam Backup & Replication 
megoldás több, mint bámulatos! Erre 
várt a biztonsági mentéssel foglalkozó 
szakma. A Veeam hetente több órát 
adott vissza az életemből.”

Larry Walker 
Alelnök és adatfeldolgozási tisztviselő

Chelsea Groton Bank

„A Veeam Backup & Replication a 
virtuális környezettel kombinálva a 
legjobbat nyújtja a katasztrófa utáni 
helyreállításban. Kvantumugrásnak 
mondható a fizikai biztonsági mentés 
világához képest.”

Anders Juhl Nielsen
SAP-bázis tanácsadó

L’Oréal Dánia

„Két lehetőség közül választhattunk: a 
munkahét több mint felét a virtuális 
gépek biztonsági mentésének és 
replikációnak kezelésével és az ezzel 
kapcsolatos stresszeléssel töltjük, 
vagy igénybe vesszük a Veeam 
szolgáltatását, és elfelejtjük az egész 
gondot.”

 Brooks Barnes
Rendszergazda

Great Southern Wood Preserving, Inc.

„A Veeam virtuális környezetünk 
őrzője. Segítségével megtartjuk az 
uralmat virtuális gépeink felett, hiszen 
olyan problémákra figyelmeztet, 
mint a meghajtón rendelkezésre 
álló kevés tárhely vagy a processzor 
küszöbértékei.”

Eric Wante
Informatikai menedzser 

National Institute of Criminalistics and 
Criminology

 A Veeam Backup & Replication megoldást 
a VMware vállalat VMware-kompatibilisnek 

(VMware Ready) minősítette.
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•	 ÚJ v8 Végponttól végpontig terjedő titkosítás: Gondoskodjon adatai 
biztonságáról biztonsági mentés közben, aktív (in-flight) és nyugalmi 
helyzetben

•	 ÚJ v8 Replikációs fejlesztések: Még jobb telephelyen kívüli helyreállítás a 
következőknek köszönhetően: WAN-gyorsított replikáció, replikáció biztonsági 
mentésből és feladatátvétel a telephelytől egy kattintással, a tervezett 
feladatátvétel támogatásával 

•	 2-in-1: backup and replication™: (2 az 1-ben: biztonsági mentés és 

replikáció) Szerezzen közel folyamatos adatvédelmet       (near-CDP) 
BÁRMELYIK virtualizált alkalmazás számára 

•	 Beépített WAN-gyorsítás: 50-szer gyorsabb biztonsági mentési adatátvitel 
nagy kiterjedésű (WAN) hálózaton keresztül

•	 Natív szalagtámogatás: Tároljon szalagon teljes VM biztonsági mentéseket 
vagy önálló fájlokat, és állítsa helyre ezeket bármikor a szalagról.

Hi�telesített védelem 

•	 SureBackup® és SureReplica: Minden biztonsági mentés és minden replika* 
helyreállíthatóságának folyamatos és automatikus ellenőrzése.

  Hasznosított adatok

•	 Virtual Lab (virtuális labor): Kerülje el a telepítési problémákat az 
alkalmazások elszigetelt, a gyártást szimuláló környezetben történő 
tesztelésével és hibaelhárításával a nélkül, hogy az bármilyen hatással lenne a 
gyártási infrastruktúrára.

  Mi�ndenre ki�terjedő láthatóság

•	 Központosított menedzsment: Egyesítse a különféle helyeken található 
biztonsági mentési szervereket egyetlen felületen a nélkül, hogy be kellene 
jelentkeznie a vállalati hálózatba a Veeam Enterprise Manager webes klienssel  

•	 vSphere Web Client plug-in (a vSphere webes kliens pluginja) A 
biztonsági mentési infrastruktúra figyelése közvetlenül a vSphere Web Client 
kezelőfelületről, a VMware következő generációs vSphere rendszerfelügyeleti 
kezelőfelületéről.

•	 vCloud Director integráció: A vCD infrastruktúrába integráltan látható a 
biztonsági mentési konzol

Több hypervisor támogatása
A Veeam Backup & Replication a 
Microsoft Hyper-V környezetet is 
támogatja. A Veeam az Ön összes 
VM-ének védelmet nyújt – akár 
VMware, akár Hyper-V környezetről 
legyen szó –, ugyanarról a 
konzolról, ugyanazt az adatvédelmi 
infrastruktúrát használva. A Veeam-
licenceket pedig fel is cserélheti a 
hypervisorok között a nélkül, hogy 
ez további költséget jelentene 
Önnek. Adatain túl így védjük 
befektetését is!

Kiadások
A Veeam Backup & Replication 
három kiadásban létezik – 
Standard, Enterprise és Enterprise 
Plus –, így Ön kiválaszthatja az 
igényeinek és a költségvetésének 
legmegfelelőbbet..

Támogatott környezetek
VMware i�nfrastructure
Platformok:
•	 vSphere 4.x - 5.5 
•	  VMware Infrastructure 3.5 (VI3)
Ki�szolgálók:
•	 ESXi 4.x - 5.5
•	 ESX 4.x
Szoftverek:
•	 vCenter Server 4.x - 5.5 (opcionális)
•	 vCloud Director 5.1 - 5.5 (opcionális)

Vi�rtuáli�s gépek:
•	  A VMware az összes operációs 

rendszert támogatja 
•	  Bármilyen alkalmazás 
•	  Bármilyen fájlrendszer

 * Jelenleg csak vSphere környezethez érhető el
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