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Veeam Backup & Replication  
Wyjątkowo wydajna,  
nowoczesna ochrona danych
Wraz z rozwojem technologii cyfrowych firmy zyskują wiele 
możliwości w zakresie doskonalenia, automatyzacji i usprawniania 
ochrony danych. Jednak tym nowym możliwościom towarzyszą 
liczne wyzwania dotyczące zarządzania infrastrukturą IT oraz danymi. 
Coraz powszechniejsze korzystanie z chmur publicznych powoduje, 
że specjalistom IT trudno jest sprawnie przenosić dane między 
środowiskami i odpowiednio nimi zarządzać. Ponadto ograniczenia 
budżetowe i ciągły nacisk na efektywność operacyjną znacznie 
utrudniają osiąganie założonych parametrów odzyskiwania w coraz 
bardziej rozproszonym środowisku. 

Bez niezawodnego rozwiązania do ochrony danych, umożliwiającego 
realizację celów operacyjnych i elastyczną rozbudowę wraz 
z rozwojem firmy, problemy te mogą się tylko pogłębiać. 

Veeam Backup & Replication 
Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ pozwala skutecznie stawić 
czoła nowym wyzwaniom operacyjnym, udostępniając kompleksowe 
funkcje ochrony danych klasy korporacyjnej. Wydajne, zaawansowane 
i łatwe w obsłudze technologie Veeam zmniejszają narzut operacyjny 
dzięki elastyczności dopasowanej do potrzeb firmy oraz czołowej w branży 
niezawodności, której można zaufać.

Veeam Backup & Replication to proste, elastyczne i niezawodne rozwiązanie, 
które zapewnia wysoki stopień dostępności wszystkich obciążeń 
chmurowych, wirtualnych i fizycznych. Dzięki niemu firma może chronić 
wszystkie swoje dane niezależnie od lokalizacji i rodzaju obciążenia. 

Jedno rozwiązanie. Kompleksowa ochrona danych.

Veeam Backup & Replication chroni 
następujące obciążenia:

Chmurowe 
AWS i Microsoft Azure 
Wirtualne  
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V 
i Nutanix AHV
Fizyczne  
Veeam Agent for Microsoft Windows 
i Linuxa
Aplikacje 
Microsoft, Oracle i SAP

Najważniejsze funkcje

• Tworzenie kopii zapasowych 
i odzyskiwanie — dostosowanie 
operacji backupu i odzyskiwania  
do potrzeb firmy dzięki szerokiej  
gamie szczegółowych opcji

• Automatyzacja — przygotowywanie, 
testowanie i orkiestracja firmowej 
strategii odzyskiwania po awarii z myślą 
o ochronie krytycznych aplikacji

• Przenośność w chmurze — jeśli chmura 
jest elementem firmowej strategii 
centrum danych, ta funkcja umożliwia 
backup i odzyskiwanie do, z i w ramach 
chmury, zapewniając przenośność 
i redukcję kosztów

• Ład korporacyjny i przestrzeganie 
przepisów — efektywne zarządzanie 
kopiami zapasowymi: od wirtualnych 
testów po dbanie o odzyskiwalność 
i bezpieczeństwo kopii danych oraz ich 
zgodność z przepisami

„Jeśli korzyści uzyskane przez naszą 
firmę dzięki wdrożeniu rozwiązania 
Veeam mielibyśmy wyrazić konkretną 
kwotą, byłyby to miliony dolarów. Gdyby 
nasze stare centrum danych spłonęło, 
stracilibyśmy wszystkie dane i zostalibyśmy 
z niczym. Gdyby dziś cokolwiek przytrafiło 
się naszej firmie, Veeam nas uratuje”.

Ashlen Naicker 
Dyrektor ds. ICT 
LCR Group
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Co nowego w wersji v10?
• Backup i odzyskiwanie w macierzystym 

formacie AWS.  
Obecnie funkcje tworzenia kopii 
zapasowych i odzyskiwania instancji 
Amazon EC2 w macierzystym formacie 
są wbudowane w dobrze Ci znaną, 
łatwą w obsłudze konsolę.  

• Bardzo wydajny backup urządzeń NAS.  
Intuicyjne funkcje backupu urządzeń 
NAS, w tym wbudowana obsługa 
funkcji CRC, umożliwiają szybkie 
i niezawodne tworzenie kopii 
zapasowych systemu NFS, udziałów 
SMB/CIFS i serwerów plików.  

• Mechanizm natychmiastowego 
odzyskiwania nowej generacji.  
Przyspieszenie odzyskiwania 
po awarii dzięki zbiorczym operacjom 
przywracania natychmiastowego przy 
użyciu opracowanego przez Veeam 
mechanizmu natychmiastowego 
odzyskiwania nowej generacji. 

• Tryb kopiowania Veeam Cloud Tier.  
Chcesz szybko wysyłać kopie zapasowe 
do blokowej pamięci masowej 
w chmurze? Skorzystaj z nowego 
trybu kopiowania w funkcji Cloud 
Tier, który natychmiast po utworzeniu 
kopii zapasowej inteligentnie kopiuje 
potrzebne bloki.  

• Ochrona przed atakami ransomware. 
Nowy tryb niezmienności w funkcji 
Cloud Tier zapewnia bezpieczną 
separację w chmurze.  

• Linuxowy serwer proxy.  
Nowa opcja modułu transferu danych 
Veeam pozwala zaoszczędzić czas, 
pieniądze i miejsce dzięki lżejszym 
dystrybucjom, wyeliminowaniu wymogu 
korzystania z licencji oraz możliwości 
autogenicznego wdrażania w chmurze.

• Przetwarzanie w formatach PostgreSQL  
i MySQL. To rozszerzenie funkcji 
przetwarzania z uwzględnieniem 
specyfiki aplikacji na pewno ucieszy 
użytkowników Linuxa.   

• Inteligentne tworzenie dodatkowych 
egzemplarzy kopii zapasowych 
z przetwarzaniem dzienników SQL 
w lokalizacji zewnętrznej. Dzięki tej 
funkcji można skończyć z ręcznym 
backupem i kopiować dzienniki SQL  
do lokalizacji zewnętrznej. 

• Ponad 150 nowych funkcji i ulepszeń

Prostota, elastyczność 
i niezawodność!
Globalny lider w ochronie danych
• 355 000 klientów — i wciąż ich 

przybywa
• Veeam chroni ponad 82% firm z listy 

Fortune 500
• Wskaźnik NPS: +75 — ponad 3,5 raza 

wyższy od branżowej średniej
• Ponad 23 000 usługodawców

Nowoczesne, zaawansowane funkcje
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia czołowe w branży 
funkcje, takie jak:

• Szerokie możliwości tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania obciążeń 
chmurowych, wirtualnych i fizycznych 

• Oparta na obrazach replikacja maszyn wirtualnych z poziomu maszyny lub 
kopii zapasowej

• Wbudowane funkcje zarządzania i wdrażania narzędzi Veeam Agent for 
Linuxa i for Microsoft Windows

• Możliwość nieograniczonego zwiększania pojemności pamięci masowej dzięki 
repozytorium Scale-out Backup Repository™ i obsłudze obiektowej pamięci 
masowej w funkcji Veeam Cloud Tier

• Proste, wykonywane w 2 krokach przywracanie danych na platformę AWS, 
Microsoft Azure i nie tylko

• Veeam DataLabs™ — weryfikacja odzyskiwania, dbanie o zgodność 
z przepisami i prowadzenie testów w specjalnym środowisku wirtualnym

• Narzędzia Veeam Explorer™ dla Microsoft Exchange, Microsoft Active 
Directory, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server i Oracle

• Migawki pamięci masowej i zaawansowana integracja z pamięcią masową
• Wtyczki do aplikacji korporacyjnych SAP HANA i Oracle RMAN
• Interfejsy Data Integration API i Universal Storage API
• Wbudowana akceleracja sieci WAN, w tym tryb dużej przepustowości
• Szyfrowanie, kompresja i deduplikacja

• I wiele więcej!

Licencja uniwersalna
Firma Veeam zapewnia prawdziwą przenośność licencji — fizycznych, wirtualnych 
i chmurowych — dzięki systemowi licencji uniwersalnych Veeam. Korzystając z tej 
jednej kompleksowej licencji, klient może chronić wszystkie rodzaje obciążeń.  

Coraz większy ekosystem
Rozwiązania Veeam są definiowane programowo i niezależne sprzętowo. 
Dzięki współpracy z szerokim ekosystemem wyspecjalizowanych partnerów 
ułatwiają one klientom realizację wyznaczonych celów bez potrzeby wdrażania 
zastrzeżonych narzędzi. Klienci firmy Veeam mogą swobodnie wybierać 
elementy infrastruktury i pamięć masową, co przekłada się na optymalny zwrot 
z obecnych i przyszłych inwestycji w infrastrukturę. Ponadto firma Veeam 
stale rozbudowuje swoje interfejsy API na potrzeby integracji z rozwiązaniami 
innych podmiotów z obszarów pogłębionej eksploracji danych, ponownego 
wykorzystania danych i innych zaawansowanych funkcji.

Bogaty ekosystem partnerów

Więcej informacji 
www.veeam.com/pl

Pobierz bezpłatną wersję próbną 
ve.eam/backuppl

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

