10 hlavních důvodů, proč zvolit řešení Veeam
Věděli jste, že více než 168 000 společností – 50 000 za posledních 12 měsíců –
již vyměnilo svůj software pro starší zálohování za něco zcela nového?
Je to kvůli tomu, že nástroje pro tradiční zálohování nezvládají požadavky na
dnešní firmy – potřeba nepřetržitého přístupu k datům a aplikacím, nulová
tolerance k odstávkám či ztrátě dat a exponenciální růst objemu dat o 30–50 %
ročně. 82 % ředitelů IT uvádí, že mezi úrovní dostupnosti u řešení pro
starší zálohování a požadavky koncových uživatelů existuje nepoměr.

Řešení dostupnosti pro velké podniky
(Availability for the Always-On EnterpriseTM)
Společnost Veeam® tuto propast překlenula tím, že zákazníkům poskytuje nový
druh řešení dostupnosti, který umožňuje zajišťovat dobu obnovení (RTO) a bodů
obnovení (RPO), neboli RTPO™, do 15 minut pro VŠECHNY aplikace i data.
Chcete vědět víc? Podívejte se na 10 nejlepších důvodů, proč zákazníci Veeam
dávají přednost dostupnosti Veeam před nástroji pro tradiční zálohování.
Dostupnost Veeam
vs. tradiční zálohování
1. RTO do 15 minut pro
VŠECHNY aplikace a data
2. RPO do 15 minut pro
VŠECHNY aplikace a data
3. Určeno pro moderní
datové centrum

Veeam
Availability Suite™

Nástroje pro
tradiční zálohování

Zákazníci potvrzují, že
Veeam překonává tradiční
zálohování!

96 %
záloh Veeam splňuje
požadavky na úroveň služeb
v oblasti cílů doby obnovení
(RTO) v porovnání se 76 %
u tradičního zálohování

83 %
zákazníků Veeam pociťuje větší
jistotu s řešeními Veeam

71 %
zákazníků uvádí, že Veeam
poskytuje větší spolehlivost

4. Jednoduché externí
zálohování a replikace

84 %

5. Plně integrované
zotavení po havárii
pomocí cloudu

uživatelů virtuální laboratoře
Veeam šetří čas při nasazení

6. Prvotřídní integrace
moderního úložiště

71 %

7. 100% automatizované
testování obnovy

zákazníků říká, že mají díky
používání nástrojů pro
monitorování a vytváření
reportů Veeam podstatně lepší
přehled o možných rizicích než
u ostatních řešení.

8. Využití dat v zájmu
snížení rizika nasazení
9. Aktivní viditelnost
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