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Veeam Backup Essentials

#1 VM Backup pro malé podniky –
Ušetřete nejméně 60 %!
Pro

Úspora

6 patic

Získejte

funkce
plné sady

„Nic lepšího než Veeam Backup
Essentials nenajdete. Je to nejlepší
řešení na trhu.“
Rene Rasmussen
Specialista na IT
Mobeltransport Danmark

Malé firmy řeší často stejné problémy jako ty velké, ale bez takového
množství prostředků. Veeam® Backup Essentials™ představuje výkonné,
snadno použitelné a cenově dostupné řešení zálohování a dostupnosti
pro malé podniky. Řešení je určeno pro malé a střední podniky s méně
než 250 zaměstnanci a virtuální prostředí s maximálně 6 procesorovými
sokety. Veeam Backup Essentials poskytuje stejné funkce jako sada
Veeam Availability Suite™, a to s úsporou 60 % nebo více!

Cíle doby a bodů obnovení (RTPO) do 15 minut
pro VŠECHNY aplikace a data
Firmy zaznamenávají strmý nárůst dat o 30–50 % ročně, zatímco uživatelé vyžadují nepřetržitý
přístup k datům a nejsou shovívaví k odstávkám. Řešení staršího zálohování, která mají cílovou
dobu obnovení (RTO) a cílový bod obnovení (RPO) v řádu hodin a dnů, už nestačí. Technologie
Veeam je zcela nové řešení vytvořené pro cloud, moderní úložiště a virtualizační technologie.
Veeam Backup Essentials umožňuje snadné IT operace, ochranu před neplánovanými
odstávkami a bezkonkurenční výkon RTPO™ do 15 minut pro VŠECHNY aplikace a data.

Jak zajišťujeme dostupnost
Abychom vám mohli poskytnout potřebnou spolehlivost, produkt Veeam Backup Essentials
podporuje pět hlavní funkcí moderního datového centra:

Vysokorychlostní obnovení:
„Jako jediný člen týmu podpory
potřebuji systém zálohování, který
se používá jednoduše. Řešení
Veeam stačí nastavit a nechat
být. Běží skoro samo. Spolehlivé
zálohování je další věc, o kterou se
nemusíte starat.“
Jason Knight
Manažer IT
L&L Energy, Inc.

„Produkt Veeam Backup &
Replication jsem již znal, protože
nás zachránil během naší krize,
ale vůbec jsem netušil, jak skvělý
může být produkt Veeam ONE…
ihned nám začal poskytovat tolik
informací o našem prostředí
zálohování a virtuálním prostředí,
kolik jsem předtím nikdy neměli.“
Jon Helgason
Manažer IT
Midverk ehf

Řešení Veeam zajišťují rychlé obnovení všech potřebných dat způsobem, který
vám vyhovuje, ať už se jedná o celý virtuální počítač, konkrétní soubor nebo položku
aplikace. K tomu využívá tyto funkce:
•

Instant VM Recovery™: Zotavení virtuálního počítače po havárii
za méně než 2 minuty.

•

NOVINKA Veeam Explorer™ pro Oracle: Získejte obnovu databází Oracle na úrovni
transakcí, a to včetně zálohy protokolu transakcí bez agenta, takže můžete databáze Oracle
obnovit do přesného bodu v čase.

•

VYLEPŠENO Veeam Explorer pro Microsoft Exchange: Získejte okamžitý přehled
a možnosti granulárního obnovení jednotlivých položek platformy Exchange, včetně
odstraněných položek, které jste považovali za navždy ztracené. Lze také provádět obnovu
archivovaných poštovních schránek online a další činnosti.

•

VYLEPŠENO Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint: Získejte okamžitý přehled
o zálohách SharePoint za účelem provádění obnovy celého pracoviště a snadné vyhledání
a obnovení konkrétních položek zpět do e-mailu nebo přímo na server SharePoint.

•

VYLEPŠENO Veeam Explorer pro Microsoft SQL: Využijte rychlé obnovení databází SQL na
úrovni transakcí a obnova jednotlivých databází SQL přesně v požadovaném časovém bodě

•

VYLEPŠENO Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory: Obnovujte okamžitě a snadno
jednotlivé objekty, celé kontejnery, uživatelské účty a hesla služby Active Directory.

•

Zálohování a granulární obnova ze snapshotů úložiště (pro úložiště EMCNOVINKA, HP
a NetApp): Vytvářejte zálohy a repliky ze snapshotů úložiště a obnovujte virtuální počítače
nebo jednotlivé položky přímo z těchto snapshotů úložiště.
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Podporovaná prostředí
Infrastruktura VMware
Platformy

• vSphere 6.0
• vSphere 5.x
• vSphere 4.1

Hostitelé

• ESXi 6.0
• ESXi 5.x
• ESX(i) 4.1

Prevence ztráty dat
Využijte téměř nepřetržité ochrany dat, jednoduššího obnovení po havárii, předcházejte ztrátě
dat a dosáhněte cílů bodu obnovení do 15 minut, například díky těmto funkcím:
•

2-in-1: backup and replication™: Efektivnější offsite zálohování a obnovení
včetně replikace s WAN akcelerací, replikace ze zálohy a převzetí služeb při selhání
jedním kliknutím s podporou plánovaného převzetí služeb při selhání

•

NOVINKA Veeam Cloud Connect Replication: Získejte plně integrované, rychlé a
zabezpečené cloudové zotavení po havárii prostřednictvím poskytovatele služby a
zajistěte tak dostupnost pro klíčové aplikace bez nákladného a složitého budování a
udržování pracoviště pro zotavení po havárii.

•

Úplné šifrování: Ochraňte svá data během zálohování (při přenosu i v úložišti) a zároveň
si ponechejte možnost snadného obnovení záloh i v případě ztráty hesla a bez snížení
zabezpečení.

•

Integrovaná WAN akcelerace: Zrychlete externí zálohování až 50krát a snižte využití šířky
pásma díky ukládání záložních kopií bez použití agenta a integrované WAN akceleraci.

Software
•
•
•
•

vCenter Server 6.0 (volitelné)
vCenter Server 5.x (volitelné)
vCenter Server 4.1 (volitelné)
vCloud Director 5.1, 5.5 (volitelné)

Virtuální počítače

• Všechny operační systémy podporované
technologií VMware
• Všechny aplikace
• Všechny souborové systémy

Infrastruktura Microsoft
Platformy

• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2008 R2 SP1

Ověřená obnovitelnost
S řešením SureBackup® a SureReplica si můžete být jisti, že vaše soubory, aplikace a virtuální
servery lze v případě potřeby spolehlivě obnovit pomocí automatizovaného zálohování
a testování zotavení po havárii.

Využití dat

Hostitelé

•
•
•
•

Windows Server Hyper-V 2012 R2
Windows Server Hyper-V 2012
Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1
Microsoft Hyper-V Server (bezplatný
hypervizor)

Využijte záložních dat k vytvoření přesné kopie produkčního prostředí a užijte si tak jistoty
nasazení bez rizik s využitím virtuální laboratoře. Můžete tak ještě před nasazením ověřit
veškeré změny v prostředí podobnému produkčnímu.

Software

• Microsoft System Center Virtual Machine
Manager 2012 R2 (volitelné)
• Microsoft System Center Virtual Machine
Manager 2012 SP1 (volitelné)
• Microsoft System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2 SP1 (volitelné)

Virtuální počítače:

• Všechny operační systémy podporované
prostředím Microsoft Hyper-V
• Všechny aplikace
• Všechny souborové systémy

Zaregistrujte se ještě dnes!
Získejte ochranu, jakou mají velké firmy,
a ušetřete nejméně 60 %!

Úplná viditelnost
Využitím funkcí a možností řešení Veeam ONE™ vám produkt Veeam Backup Essentials
poskytne výhody proaktivního monitorování a upozorňování na problémy ještě dříve, než
budou mít negativní vliv na provoz. K těmto funkcí patří:
• Nepřetržité monitorování a výstrahy v reálném čase vás upozorní na problémy se
zálohováním a výkonem ještě předtím, než ovlivní práci uživatelů.
•

Optimalizace zdroj a sledování konfigurace za účelem vyhodnotit výkon infrastruktury
a zajistit, aby vaše stávající konfigurace splňovaly všechny zavedené doporučené postupy
v oblasti platforem virtualizace a zálohování,

•

Plánování a prognóza kapacity za účelem prognózy využívání zdrojů a předpoklady
vývoje pomocí hypotetického modelování a sledování nadměrného využívání prostředků
u infrastruktur zálohování a virtuálních počítačů.

Veeam roste s vámi
S rozvojem vašeho podniku roste i virtuální infrastruktura. Jakmile budete potřebovat víc než
6 soketů, Veeam vám nabídne snadný upgrade na sadu Veeam Availability Suite, se kterou si
zachováte stejnou úroveň funkcí i ochrany. Pokud potřebujete podporu více hypervizorů nebo
chcete přepínat mezi platformami, můžete snadno přesunout licence mezi hypervizory.

Další informace
veeam.com/cz

Stáhnout bezplatnou zkušební verzi
veeam.com/smb
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