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Náhled NOVINKA Veeam Availability Suite 9.5

Řešení dostupnosti pro velké podniky
Sada Veeam Availability Suite™ představuje kombinaci špičkových funkcí pro zálohování, obnovu a replikaci dostupných v produktu Veeam
Backup & Replication™ s pokročilými funkcemi pro monitorování, reportování a plánování kapacity dostupnými v produktu Veeam ONE™.
Zajišťuje řešení dostupnosti pro velké podniky tím, že pomáhá organizacím plnit dnešní cíle v oblasti úrovně služeb. Umožňuje obnovení jakékoli
IT služby a souvisejících aplikací i dat v řádu sekund a minut. NOVINKA Veeam Availability Suite 9.5 zajišťuje velkým podnikům škálovatelnost
s využitím funkcí zavedených ve verzi v9 prostřednictvím lepšího využití investic do IT v oblasti moderních úložišť a cloudu. Poskytuje také
další vylepšení připravená pro velké podniky s následujícími novými funkcemi:

NOVINKA Vylepšení škálovatelnosti
pro velké podniky
Exponenciální růst objemu dat a poskytování IT služeb nutí firmy
všech velikostí přehodnotit svou strategii dostupnosti. Díky mnoha
rozšířením pro podniky může nyní technologie Veeam pomáhat
podnikům k efektivnějšímu škálování, bez ohledu na velikost
prostředí a počet virtuálních počítačů, například těmito funkcemi:
• Technologie pro rychlejší zálohování
• Technologie pro zrychlení plné obnovy virtuálních počítačů
• Vylepšení modulu pro zpracování

NOVINKA Direct Restore
to Microsoft Azure
Direct Restore to Microsoft Azure zajišťuje cloudové obnovení
záloh Veeam za účelem optimalizace přidělování prostředků
a minimalizace nákladů. Toto nové řešení vám umožní vzít
virtuální počítače, fyzické servery a koncová zařízení se systémem
Windows nebo Linux na svém pracovišti a provést jejich obnovu
nebo migraci do prostředí Azure.

VYLEPŠENO Podpora VMware vCloud
Director pro poskytovatele služeb
Nutnost udržení efektivity a pružnosti IT vyžaduje nový přístup
k zajišťování Always-On™ dostupnosti infrastruktury jako služby
(IaaS). Technologie Veeam poskytuje vylepšenou podporu pro
VMware vCloud Director a umožňuje zjednodušit správu zvýšit
efektivitu díky samoobslužným funkcím zálohování a obnovy
pro klienty systému s následujícími možnostmi:
• Samoobslužné funkce
• Zásady definované poskytovatelem
• Zvýšená důvěrnost

NOVINKA Rozšířená
integrace ReFS
Pokročilá integrace ReFS nabízí vyšší výkon a kapacitu pro
velké soubory dat a zajišťuje odolnost zálohovaných dat
a ochranu záložních souborů aplikací kritických pro chod
podniku prostřednictvím těchto funkcí:
• Rychlé klonování záloh Veeam
• Plné zálohy bez zabraného prostoru
• Zajištění integrity záloh

NOVINKA PLNÁ integrace
s technologiemi Microsoft 2016
pro datová centra
Podniky mohou modernizovat své privátní cloudové platformy
a podnikové aplikace pomocí PLNÉ integrace s technologiemi
společnosti Microsoft pro datová centra ve verzích 2016.
• Podpora Windows Server 2016 pro instalaci komponent Veeam
na chráněných virtuálních počítačích
• Podpora Microsoft Hyper-V 2016 včetně funcke
Resilient Change Tracking (RCT), hostitelů Nano Server
hosts a funkce Storage Spaces Direct
• Podpora pro podnikové aplikace Microsoft ve verzích 2016

NOVINKA Integrace se snapshoty
úložiště Nimble
Technologie Veeam zajišťují řešení dostupnosti pro velké podniky
integrací s podnikovými produkty pro úložišť HPE, EMC
a NetApp a ve verzi Veeam Availability Suite 9.5 rozšiřuje tuto
integraci o úložiště Nimble Storage. Snižte zátěž produkčních
prostředí a dosáhněte lepších cílových dob a bodů obnovy
(RTPO™) pomocí následujících funkcí:
• Zálohování ze snapshotů úložiště
• Veeam Explorer™ pro snapshoty úložiště
• On-Demand Sandbox™ pro snapshoty úložišť

NOVINKA Funkce pro rozúčtování
a fakturace pro virtuální a zálohovací
infrastruktury
Velké podniky a poskytovatelé služeb mohou v rámci NOVÉHO
řešení Veeam One 9.5 (součást sady Veeam Availability Suite)
využívat efektivní funkce rozúčtování a fakturace ke kalkulaci
nákladů na výpočetní a úložné prostředky v rámci jejich organizací
nebo nabídek služeb, a účtovat jednotlivým oddělením nebo
zákazníkům podle toho, kolik zdrojů využívají.

Další informace
veeam.com /cz
Stáhnout bezplatnou zkušební verzi
veeam.com/availabilitysuite
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