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CLOUDOVÉ
ZOTAVENÍ PO HAVÁRII

DRaaS jako součást komplexní 
strategie dostupnosti
Technologie Veeam® umožňuje používat služby
zotavení po havárii (DRaaS) jako součást komplexní
strategie dostupnosti, což zhodnotí vaše investice do
virtualizace a úložiště v datovém centru a rozšíří je
prostřednictvím hybridního cloudu. Cenově dostupná
a efektivní replikace virtuálních počítačů na základě
bitových kopií poskytuje opravdové zotavení po havárii
pomocí cloudu pro VŠECHNY aplikace (RTPO < 15 minut)
prostřednictvím nejlepších a nejdůvěryhodnějších
poskytovatelů služby DRaaS po celém světě – stačí si
vybrat poskytovatele, který vám nejlépe vyhovuje.
Využijte DRaaS na maximum díky replikaci virtuálních
počítačů Veeam Cloud Connect, která poskytuje
plně integrované, rychlé a zabezpečené cloudové
zotavení po havárii. Zahrnuje:
• Hostitele v cloudu pro zotavení po havárii
s procesorem, pamětí RAM, úložištěm a funkcí
přiřazení síťových zdrojů od poskytovatele DRaaS
• Úplný failover lokality na vzdálenou lokalitu
pro zotavení po havárii odkudkoli na pouhých
několik kliknutí prostřednictvím zabezpečeného
webového portálu a částečný failover lokality
k okamžitému přepnutí pouze na vybrané
repliky virtuálních počítačů

• Integrovaná síťová zařízení pro zjednodušení
sítě a zachování komunikace s běžícími
virtuálními počítači a mezi nimi bez ohledu
na jejich fyzické umístění.
• Orchestraci převzetí služeb při selhání
jedním kliknutím pro rychlé provedení
a testování převzetí služeb při jeho simulaci
bez narušení pracovního prostředí
• Připojení přes jediný port pomocí
zabezpečeného, spolehlivého připojení TLS/SSL
k poskytovateli služby s šifrováním provozu
• Několik technologií pro snížení síťového
provozu, včetně integrované WAN akcelerace
a synchronizace replik
• Stačí si vybrat poskytovatele služby Veeam
a nasměrovat úlohy replikace na nového
cloudového hostitele od poskytovatele DRaaS.
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WAN akcelerace

• Úplný i částečný failback k obnovení
běžného provozu firmy
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ZÁLOHOVÁNÍ
DO CLOUDU

Veeam Cloud Connect. Snadné zálohování do cloudu
Snadný a efektivní přenos záloh offsite k poskytovateli služeb
Pravidlo 3-2-1:
Pravidlo „3-2-1“ uvádí, že musíte
uchovávat tři kopie dat na dvou
typech úložišť s jednou kopií
mimo pracoviště. Ukládání záloh
mimo pracoviště může být
náročné z důvodu omezení šířky
pásma, rychlého růstu objemu
dat a nedostatku zdrojů nutných
k vytvoření nebo správě skutečného
externího úložiště záloh.
S produktem Veeam Cloud Connect
můžete „pravidlo 3-2-1“ uplatňovat
bez plýtvání penězi a prostředky
za další umístění nebo za rozšiřování
šířky pásma — jednoduše využijte
služby úložiště pro cloudové
zálohování od poskytovatele
cloudového úložiště Veeam a získejte
výhody vestavěné technologie
akcelerace sítě WAN společnosti
Veeam a mnoho dalších výhod.

Společnost Veeam® přináší výkonné a spolehlivé funkce,
které vám pomohou odstranit riziko katastrofické ztráty dat.
S produktem Veeam Cloud Connect získáte:
Hostované externí zálohy: Přenášejte zálohy do externího
hostovaného cloudového úložiště pomocí zabezpečeného
připojení SSL a bez nutnosti dalších licencí na software Veeam.
Úplný přehled a kontrola: Přistupujte k datům v hostovaných
úložištích záloh a obnovujte je přímo pomocí konzole pro
zálohování. Sledujte využití cloudového úložiště a získejte
upozornění na nutnost obnovení souvisejícího předplatného.
Moderní zálohovací architektura: Využijte moderní zálohovací
technologii společnosti Veeam včetně úloh kopírování záloh
s integrovanou WAN akcelerací, „navždy inkrementálního“
zálohování, schémat uchovávání GFS (Grandfather-Father-Son)
a dalších funkcí. To vše v jednom produktu.
Úplné šifrování: Díky šifrování všech dat u zdroje (než opustí
hranice vaší sítě), při přenosu a po uložení, bez negativního
dopadu na poměr jejich redukce při komprimaci a integrované
WAN akceleraci, si nemusíte dělat starosti.

Infrastruktura poskytovatele služeb

Onsite infrastruktura u zákazníka
SSLNOVINKA!

Záloha
Produkční
úložiště

Kopie zálohy
Primární
úložiště záloh

WAN akcelerace
(volitelné)

Cloudová
bránaNOVINKA!

Cloudové
úložištěNOVINKA!

