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Veeam Backup & Replication  
Skutečně výkonná 
moderní ochrana dat
Firmy mají při nadále se rozrůstajícím digitálním prostředí 
mnoho příležitostí, jak vylepšit, automatizovat a zjednodušit 
svou ochranu dat. S větším množstvím možností však 
organizace čelí většímu množství výzev, pokud jde o IT a správu 
dat. Využití veřejného cloudu je stále častější a odborníci IT 
bojují s tím, jak efektivně migrovat a spravovat data v různých 
prostředích. Navíc je kvůli nutnosti neustálé provozní  
efektivity a rozpočtovým omezením plnění cílů obnovy  
ve stále distribuovanějším světě obtížnější než kdy předtím. 

Bez spolehlivého řešení ochrany dat, které zvládne plnit 
provozní cíle a je dostatečné flexibilní, aby rostlo s vaším 
podnikáním, se tyto problémy mohou exponenciálně zhoršovat. 

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.

Nástroj Veeam Backup & Replication zajišťuje výkonnou dostupnost u všech 
cloudových , virtuálních i fyzických úloh pomocí jednoduchého, flexibilního 
a spolehlivého řešení. Chraňte svá data bez ohledu na to, kde se nacházejí. 

Jedno řešení. Úplná ochrana dat.

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
• Zálohování a obnovení: Zajistěte 

zálohování a obnovitelnost svých dat 
podle sebe díky širokým možnostem 
zálohování a granulárního obnovení.

• Automatizace: Připravte, otestujte 
a zorchestrujte svou strategii 
zotavení po havárii, abyste ochránili 
kritické aplikace.

• 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 kopie vašich dat jsou obnovitelné, 
zabezpečené a v souladu s předpisy.

„Pokud bych měl uvést finanční částku, 
jakou řešení Veeam naší organizaci 
přineslo, byly by to miliony dolarů. 
Kdyby naše staré datové centrum 
shořelo, ztratili bychom všechna 
svá data a nikam bychom se dnes 
nedostali. Pokud by se firmě něco stalo, 
společnost Veeam by nás zachránila.“

Ashlen Naicker 
Výkonný ředitel ICT 
LCR Group
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Co je nového ve verzi v10?
• Skutečně výkonné zálohování NAS:  

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

• Modul okamžitého obnovení nové 
generace: Získejte rychlejší zotavení 
po havárii pomocí hromadného 
okamžitého obnovení využívajícího 
modul okamžitého obnovení Veeam 
nové generace.  

• Režim kopírování Veeam Cloud Tier:  
Chcete své zálohy dostat rychle  
do cloudového blokového úložiště? 
Využívejte nový režim kopírování 
v nástroji Cloud Tier k okamžitému 
inteligentnímu kopírování potřebných 
bloků po dokončení zálohování.  

• Ochrana před ransomwarem: 
Fyzické odpojení cloudu je tady 
v podobě nového inteligentního 
režimu neměnnosti pro Cloud Tier.  

• Server proxy Linux: Díky novým 
funkcím bez licence pro menší 
distribuce a samovolnému nasazení 
do cloudu pro výkonný nástroj 
Veeam Data Mover můžete ušetřit 
čas, peníze a prostor.

• Zpracování PostgreSQL a MySQL: 
Využívejte více systém Linux tak, 
že budete chránit více úloh pomocí 
zpracování s ohledem na aplikace 
od společnosti Veeam.   

• Inteligentní kopírování záloh 
s offsite zpracováním protokolu SQL: 
Přestaňte zálohovat ručně a zkopírujte 
své protokoly SQL offsite. 

• Více než 150 nových funkcí 
a vylepšení

Jednoduché, flexibilní 
a spolehlivé!
Globální lídr v oblasti ochrany dat
• 355 000 zákazníků a přibývají další

• Veeam chrání více než 82 %  
společností ze seznamu Fortune 500

• Hodnocení NPS nad 75, tj. více než 
3,5× průměr odvětví

• Přes 23 000 poskytovatelů služeb

Moderní a výkonné funkce
Veeam Backup & Replication nabízí nejlepší funkce v oboru, mezi které patří:

• Možnosti zálohování a obnovy cloudových, virtuálních i fyzických úloh 
• Replikace virtuálního počítače z virtuálního počítače nebo zálohy 

na základě bitové kopie
• Integrovaná správa a nasazení nástrojů Veeam Agent for Linuxa i for 

Microsoft Windows
• Neomezená kapacita úložiště díky nástroji Scale-out Backup Repository™ 

a podpora objektového úložiště Veeam Cloud Tier
• Jednoduché přímé obnovení do AWS, Microsoft Azure a dalších prostředí 

ve svou krocích
• Veeam DataLabs™: ověřené obnovení, soulad s předpisy a testování  

ve virtuálním izolovaném prostředí
• Nástroje Veeam Explorer™ pro Microsoft Exchange, Microsoft Active 

Directory, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server a Oracle
• Snapshoty úložiště a pokročilá integrace úložišť
• Moduly plug-in pro podnikové aplikace SAP HANA a Oracle RMAN
• Rozhraní API pro integraci dat a rozhraní API univerzálního úložiště
• Integrovaná akcelerace sítě WAN včetně režimu velké šířky pásma
• Šifrování, komprese a deduplikace
• A mnoho dalšího!

Univerzální licence
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 licencovat všechny úlohy jedním 
typem licence.  

Rostoucí ekosystém
Řešení Veeam jsou definována softwarově a jsou hardwarově nezávislá. 
Společnost Veeam má rozsáhlý ekosystém nadšených partnerů, kteří se 
zaměřují na to, aby zákazníkům pomohli dosáhnout 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 vytěžování dat, opakované použití dat a pokročilé funkce.

Rozsáhlý ekosystém partnerů

Další informace 
www.veeam.com/cz

Stáhnout bezplatnou zkušební verzi 
vee.am/backupcz

http://www.veeam.com/cz
https://www.veeam.com/cz/vm-backup-recovery-replication-software.html

