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Comparação  
de edições

Veeam Availability Suite 

Comparação de edições
A Veeam® oferece diferentes edições do Veeam Availability Suite™, 
baseadas no nível de funcionalidade que você precisa  
do Veeam Backup & Replication™. 

Veeam Availability Suite inclui o Veeam ONE 
Veeam Availability Suite inclui o Veeam ONE™, que fornece visibilidade completa dentro do 
seu ambiente de TI inteiro, incluindo cargas de trabalho virtuais, físicas e baseadas na nuvem.  
Com suporte para VMware vSphere e Microsoft Hyper-V, Veeam ONE oferece monitoramento 
e alertas proativos por meio de ferramentas interativas, para que você possa ser alertado sobre 
problemas em potencial antes do impacto operacional, incluindo: 
• Monitoramento contínuo e em tempo real, relatórios e alertas
• Otimização de recursos e rastreamento de configuração
• Previsão e planejamento de capacidade
• Recursos de cobrança por utilização e faturamento

O Veeam Availability Suite também pode ser adquirido por pequenas empresas comambientes 
de até seis soquetes de CPU ou 50 VMs (normalmente encontrados em empresas com menos 
de 250 funcionários) com o produto Veeam Backup Essentials™. 

O que é o Veeam Availability Suite?
O Veeam Availability Suite é o produto 
principal da Veeam que oferece 
Disponibilidade para TODAS 
as cargas de trabalho — virtuais, físicas 
e de nuvem — a partir de um único 
console de gerenciamento. Ele combina 
as capacidades líderes no setor 
de backup, restauração e replicação 
do Veeam Backup & Replication com 
os recursos avançados de monitoramento, 
geração de relatórios e planejamento 
de capacidade do Veeam ONE. 

Recurso do Veeam 
Backup & Replication 

Edição 
Standard 

Edição 
Enterprise 

Edição  
Enterprise Plus 

Observações 

Recuperação em Alta Velocidade 
Recuperação de uma VM inteira 

Recuperação da VM 
completa 

Recupere uma máquina virtual inteira no host original ou em um diferente. 
Inclui a função de reversão rápida para restaurar apenas os blocos alterados. 

Instant VM Recovery® Restaure rapidamente o serviço para os usuários iniciando uma VM diretamente 
de um arquivo de backup em um armazenamento de backup regular. 

Recuperação 
de arquivos de VM 
e discos virtuais 

Recupere arquivos de VM individuais (como VMX) e discos virtuais. 

Veeam Restore para 
Microsoft Azure

Restaure ou migre VMs locais baseadas em Windows ou Linux, servidores 
físicos e endpoints diretamente para o Microsoft Azure.

Recuperação no nível do arquivo 

Instant File-Level 
Recovery 

Recupere arquivos de 19 sistemas de arquivos comuns usados pelo 
Windows, Linux, BSD, Mac OS, Novell, Solaris e Unix.3 

Recuperação no nível de itens 

Veeam Explorer™ para 
Storage Snapshots1

Restaure VMs individuais, arquivos guest  e itens de aplicação de uma lista 
cada vez maior dos principais provedores e soluções de storage. Clique 
aqui para ver a lista completa.

Veeam Explorer 
para Microsoft 
Active Directory 

Pesquise e restaure para todos os tipos de objetos do Active Directory 
(AD), como usuários, grupos, contas de computador e contatos, incluindo 
recuperação de senhas de usuários e computadores. 

Todas as edições suportam restauração de conta de usuário e computador 
individual via exportação no formato LDIFDE ou restauração de volta 
para o AD, além do recurso de restaurar senhas. As edições Enterprise 
e Enterprise Plus incluem restauração de vários itens selecionados 
e de contêiner, de Objetos de Política de Grupo (GPO), de registros do DNS 
integrados ao AD e de objetos de Partição de Configuração. 
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Comparação  
de edições

Recurso do Veeam 
Backup & Replication 

Edição 
Standard 

Edição 
Enterprise 

Edição  
Enterprise Plus 

Observações 

Veeam Explorer 
para Microsoft 
Exchange 

Obtenha visibilidade imediata dos backups do Microsoft Exchange 2010, 
2013 e 2016 para a recuperação de itens individuais do Exchange (e-mails, 
compromissos, anotações, contatos etc.), caixas de correio de arquivo morto 
on-line e itens que sofreram exclusão forçada. Aproveite a funcionalidade 
abrangente de Descoberta Eletrônica, incluindo estimativa do tamanho dos 
resultados de consulta e relatórios detalhados de exportação.

Todas as edições suportam a restauração de itens da caixa de correio 
do Exchange via salvar, enviar e exportar para PST. As edições Enterprise 
e Enterprise Plus suportam a restauração para a caixa de correio original. 

Veeam Explorer 
para Microsoft 
SQL Server

Restaure bancos de dados SQL individuais com facilidade, sem 
a necessidade de um conhecimento extenso de SQL ou de pesquisa por 
arquivos de registros de transações e bancos de dados. 

Todas as edições suportam a exportação local de arquivos de bancos de dados 
SQL para um ponto no tempo. As edições Enterprise e Enterprise Plus incluem 
backup e replay de registros de transações sem agentes e recuperação no 
nível da transação de bancos de dados e objetos SQL (tabelas, procedimentos 
armazenados, visualizações etc.) para o servidor SQL original ou novo. 

Veeam Explorer 
para Microsoft 
SharePoint

Obtenha visibilidade imediata dos backups do SharePoint com recursos 
avançados de pesquisa e navegação para recuperar rapidamente itens 
individuais do SharePoint e sites inteiros. 

Todas as edições suportam a restauração de itens do Sharepoint via salvar, 
enviar e exportar. As edições Enterprise e Enterprise Plus também suportam 
a restauração de sites inteiros, bem como a restauração para o local original. 

Veeam Explorer 
para Oracle 

Restaure bancos de dados Oracle individuais com facilidade, sem 
a necessidade de um conhecimento extenso de Oracle ou de pesquisa por 
arquivos de registros de transações e bancos de dados. 

As edições Enterprise e Enterprise Plus incluem backup de registros 
de transações sem agentes, gerenciamento de registros arquivados 
e recuperação no nível da transação de bancos de dados para o servidor 
Oracle original ou novo. 

U-AIR® (Universal 
Application-Item 
Recovery) 

Recupere objetos individuais de QUALQUER aplicação virtualizada, 
incluindo bancos de dados do PostgreSQL e MySQL, ao iniciar a VM 
diretamente de um arquivo de backup em um ambiente isolado 
e ao acessar a aplicação com ferramentas de gerenciamento nativas. 

Autosserviço 

Portal de recuperação 
em 1 clique de arquivos 
e VMs para operadores 
de helpdesk 

Restaure arquivos guest e VMs com um único clique por meio de uma 
interface de usuário da Web. 

Portal de recuperação 
de itens do Microsoft 
Exchange para 
operadores de helpdesk 

Restaure itens perdidos de caixas de correio de volta à caixa de correio 
original, com um único clique, através de uma interface de usuário da Web. 

Portal de recuperação 
de banco de dados para 
DBAs do Microsoft SQL 

Restaure bancos de dados individuais de volta ao servidor original ou para 
um novo servidor SQL, com um único clique, por meio de uma interface 
de usuário da Web. 

Portal de autosserviço 
de restauração 
de arquivos para 
proprietários 
de aplicações 

Portal de restauração de arquivos com detecção automática de VM e delegação 
automática, baseada em participação no grupo do administrador local. 
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Recurso do Veeam 
Backup & Replication 

Edição 
Standard 

Edição 
Enterprise 

Edição  
Enterprise Plus 

Observações 

Delegação 
de recuperação 

Permita autosserviço pleno para todos os recursos de recuperação por 
meio de uma interface de usuário Web ao delegar recuperações para VMs 
individuais e grupos de VMs a usuários específicos ou grupos, como a equipe 
local de TI, proprietários de aplicações, membros do departamento etc. 

Prevenção Contra Perda de Dados 
Backup 

Backups baseados 
em imagem 
com percepção 
de aplicações 

Crie backups de VMs consistentes com aplicações e no nível da imagem 
com processamento avançado com percepção de aplicações (incluindo 
truncamento dos registros de transações). 

VeeamZIP™ Simplifique os backups ad-hoc de VMs ativas para fins de arquivamento. 

Backup rápido Realize backups incrementais rapidamente de VMs individuais com a tarefa 
de backup existente. 

Proxy de Interação 
com o Guest para 
ROBO 

Reduza a carga do servidor de backup central e simplifique a escalabilidade 
para corporações com um grande número de escritórios remotos/filiais 
(ROBOs) quando estiverem realizando processamento com percepção 
de aplicações e indexação do sistema de arquivos guest. 

Controle de E/S 
de backups 

Permite que você defina o nível de latência de I/O máximo aceitável para 
datastores de produção, a fim de garantir que as atividades de backup 
e replicação não afetem a Disponibilidade do armazenamento para 
as cargas de trabalho de produção. A edição Enterprise inclui uma 
configuração global de latência, e a edição Enterprise Plus permite o ajuste 
de configurações para cada datastore. 

Backup de Storage 
Snapshots2

Crie backups e réplicas baseados em imagem tantas vezes quanto 
necessário, com pouco ou nenhum impacto na produção. Clique aqui para 
ver uma lista completa dos provedores de storage suportados.

Backup a partir do 
NetApp SnapMirror 
e SnapVault1 e cópias 
replicadas Nimble1

Elimine o impacto adicional das atividades de backup no 
armazenamento de produção ao recuperar dados de VMs a partir 
dos sistemas de armazenamento secundários NetApp SnapMirror 
ou SnapVault e das cópias replicadas Nimble, em vez de usar o sistema 
de armazenamento primário. 

Backup secundário 
para armazenamento 
NetApp ou Nimble1

SnapShot SnapShot 
SnapMirror

SnapShot 
SnapMirror 
SnapVault 
Cópia replicada

Crie um segundo backup baseado em storage snapshot e consistente 
com aplicações para o armazenamento baseado no NetApp Data ONTAP, 
incluindo matrizes do FAS, FlexArray (V-Series), Data ONTAP Edge VSA 
e IBM N series ou Nimble CS e AF-series. 

Armazenamento de backups 

Backup completo 
e sintético 

Elimine a necessidade de backups completos periódicos criando 
backups permanentemente incrementais para economizar tempo 
e armazenamento. 

Deduplicação, 
compactação 
e exclusão de arquivos 
de troca integradas 

Reduza os requisitos de armazenamento de backup e o tráfego de rede 
usando a deduplicação integrada. As múltiplas opções de compactação 
permitem que você equilibre o uso do armazenamento, o desempenho 
e a carga do proxy de backup. A exclusão de arquivos de troca reduz 
o espaço ocupado pelo backup e melhora o desempenho. 

BitLooker™ Analise a Tabela Mestra de Arquivos (MFT) do NTFS para identificar 
os blocos que pertencem aos arquivos excluídos e os elimine 
do processamento no nível da imagem para reduzir o tamanho dos 
arquivos de backup e o consumo de largura de banda da replicação. 
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Recurso do Veeam 
Backup & Replication 

Edição 
Standard 

Edição 
Enterprise 

Edição  
Enterprise Plus 

Observações 

Tarefas de Cópia 
de Backup 

Copie automaticamente para o local de armazenamento de DR 
de sua preferência todos os backups de VMs ou somente os que foram 
selecionados. Inclui validação e correção para garantir que as cópias 
estejam disponíveis e sejam confiáveis. 

Veeam Cloud 
 
Connect Backup 

Leve seus backups para um local externo com o backup e restauração 
totalmente integrados, rápidos e seguros para a nuvem e a partir dela, com 
a ajuda de um provedor de serviços de sua preferência. 

Criptografia de ponta 
a ponta 

Proteja os dados de backup e as transferências pela rede com 
a criptografia AES de 256 bits de ponta a ponta, sem nenhum impacto 
negativo na compactação integrada e nas taxas de redução de dados 
da aceleração de WAN. 

Todas as edições incluem criptografia na origem (durante o backup), 
em transmissão (tráfego de rede) e em repouso (fita). As edições Enterprise 
e Enterprise Plus também possuem proteção de senhas perdidas. 

Suporte nativo a fitas Faça o backup e arquivamento de arquivos e backups de VMs em fitas 
autônomas, bibliotecas de fitas e bibliotecas de fitas virtuais conectadas 
a qualquer servidor Microsoft Windows em seu ambiente. 

Todas as edições suportam a cópia de arquivos de backup de VMs, 
do Windows e do Linux para fita. As edições Enterprise e Enterprise Plus 
adicionam boa integração com tarefas de backup e oferecem suporte 
ao rastreamento total de VMs e pontos de restauração em fita, assim como 
em cofres de mídia. Essas edições também incluem suporte a pools globais 
de mídia (abrangendo várias bibliotecas de fitas) e um tipo de pool de mídia 
dedicado para simplificar a retenção Grandfather-Father-Son (GFS). 

Afinidade de proxy Simplifica a criação de tarefas e mapeia conexões diretas entre proxies 
e repositórios de backup.

Integrações  
de armazenamento 
com deduplicação 

Obtenha um desempenho mais rápido ao fazer o backup para integrações 
de armazenamento com deduplicação (EMC DataDomain Boost, HPE 
StoreOnce Catalyst e ExaGrid Accelerated Data Mover). 

Arquivos de backup 
por VM para 
armazenamento com 
deduplicação 

Armazene cada VM em um arquivo de backup separado para melhorar 
o desempenho do backup para o armazenamento com deduplicação. Isso 
é feito com a utilização do processamento paralelo de VMs para permitir 
vários fluxos de gravação simultâneos. 

Processamento no 
nível da imagem com 
seleção de arquivos 

Exclua arquivos e pastas individuais durante o backup e a replicação para 
reduzir a quantidade de dados que precisa ser transferida e armazenada. 

Aceleração de WAN 
Integrada 

Leve os backups para um local externo com uma velocidade até 50 vezes maior 
e economize largura de banda com tarefas de cópia de backup sem agente. 

A edição Enterprise suporta aceleração de WAN integrada somente para 
destinos com o Veeam Cloud Connect. A edição Enterprise Plus suporta 
aceleração de WAN integrada para qualquer destino. 

Scale-out Backup 
Repository™ 

Forneça uma camada de abstração acima das unidades de armazenamento 
individuais para criar um pool virtual único de armazenamento para os seus 
backups. Atenção: Ao adquirir a edição Enterprise, usuários podem criar 
um repositório de backup com aumento de escala com três extensões 
ativas e uma inativa (em modo de manutenção). A Edição Enterprise Plus  
não possui limites quanto ao número de repositórios ou extensões.

Replicação 

Replicação de VM 
baseada em imagem 

Replique VMs no local para obter alta Disponibilidade ou em um local 
externo para DR. 
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de edições

Recurso do Veeam 
Backup & Replication 

Edição 
Standard 

Edição 
Enterprise 

Edição  
Enterprise Plus 

Observações 

Replicação do Veeam 
Cloud Connect 

Garanta a Disponibilidade das suas aplicações de missão crítica com DR 
rápida, segura, baseada na nuvem e totalmente integrada por meio de um 
provedor de recuperação de desastres como serviço (DRaaS) de sua 
preferência. 

Failover e failback 
assistidos 

Reversão de réplicas, failover e failback assistidos. 

Replicação a partir 
de um backup 

Crie réplicas a partir de arquivos de backup de VMs sem afetar a produção. 

Failover planejado Facilite as migrações de data centers, sem perda de dados. 

Orquestração 
de failover em 1 clique 

Orquestração integrada de plano de failover, permitindo failover de site 
com apenas 1 clique para minimizar o tempo de inatividade não planejado. 

Aceleração de WAN 
Integrada 

Leve réplicas para um local externo com uma velocidade até 50 vezes 
maior e economize largura de banda. A edição Enterprise suporta 
aceleração de WAN integrada somente para destinos com o Veeam Cloud 
Connect. A edição Enterprise Plus suporta aceleração de WAN integrada 
para qualquer destino. 

Capacidade de Recuperação Verificada 
SureBackup® Teste e verifique automaticamente todo backup de VM para descobrir 

a capacidade de recuperação ao executar a VM diretamente do arquivo 
de backup (sem a necessidade de restauração completa da VM), incluindo 
suporte a scripts de teste de aplicação personalizados. 

SureReplica1 Teste e verifique automaticamente toda réplica de VM para descobrir 
a capacidade de recuperação, incluindo suporte a scripts de teste 
de aplicação personalizados. 

Aproveitamento de Dados 
On-Demand Sandbox™ Execute uma ou mais VMs diretamente de um backup em um ambiente 

isolado com a capacidade de solucionar problemas e fazer testes e treinos 
em uma cópia funcional do ambiente de produção, sem interferir nas 
operações da empresa. 

On-Demand Sandbox 
para Storage 
Snapshots1 

Use storage snapshots para criar rapidamente cópias completas e isoladas 
do seu ambiente de produção, para solução de problemas e testes de forma 
rápida e fácil. 

Visibilidade Completa 
Suporte ao VMware 
vSphere e Microsoft 
Hyper-V 

Suporte ao VMWare vSphere 4.1 ou posterior e Microsoft Hyper-V 2008 R2 
SP1 ou posterior. Visualize os dois hipervisores num único console. 

Plug-in do vSphere 
Web Client1

Execute o VeeamZIP e faça Backup Rápido; monitore backups, identifique 
facilmente VMs desprotegidas e simplifique o planejamento de capacidade, 
tudo diretamente a partir do vSphere Web Client. 

Gerenciamento 
e implantação 
centralizados 
do Veeam AgentsNOVO

Licenças de Agente para Veeam Agent para Linux e Veeam Agent 
para Microsoft Windows vendidas separadamente. Inclui implantação 
e gerenciamento centralizado, um painel único para ver todos seus backups 
e restaurações, suporte ao cluster de failover do Microsoft Windows 
e relatórios para identificar agentes protegidos e desprotegidos.
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Comparação  
de edições

Recurso do Veeam 
Backup & Replication 

Edição 
Standard 

Edição 
Enterprise 

Edição  
Enterprise Plus 

Observações 

Console autônomo Instale o console separadamente do servidor de backup em laptops 
e desktops, eliminando as sessões RDP (Remote Desktop Protocol) para 
um servidor de backup. 

Gerenciamento 
integrado para Veeam 
Agent para Microsoft 
Windows e Veeam 
Agent para LinuxNOVO

Inclui um painel único para a disponibilidade de cargas de trabalho virtuais, 
físicas e na nuvem, implantação de agente de backup centralizado, suporte 
de cluster de failover do Windows Server, monitoramento e geração de 
relatórios para identificar agentes protegidos e desprotegidos. As licenças 
de agentes para Veeam Agent para Linux e Veeam Agent para Microsoft 
Windows vendidas separadamente. 

Interface Web 
de Gerenciamento 
Centralizado (Veeam 
Enterprise Manager) 

Obtenha uma visualização consolidada e baseada na Web da sua implantação 
distribuída em um painel único sem ter que fazer login em servidores de backup 
individuais, isso inclui a federação de múltiplos servidores de backup, geração de 
relatórios centralizada e alertas consolidados. 

Todas as edições incluem monitoramento e geração de relatórios 
entre múltiplos servidores de backup, além da habilidade de iniciar 
e interromper tarefas. 

As edições Enterprise e Enterprise Plus também incluem gerenciamento 
total de tarefas e o recurso de realizar restaurações. 

Indexação de sistema 
de arquivos guest 

Um catálogo de arquivos guest que permite a pesquisa fácil de arquivos 
individuais para encontrar e restaurar um arquivo sem precisar saber sua 
localização exata ou a hora em que ele foi excluído. 

Todas as edições fornecem um catálogo dos arquivos guest nos backups que 
estão no disco. As edições Enterprise e Enterprise Plus também fornecem um 
catálogo de arquivos de backup armazenados e integração com um clique 
para permitir restaurações a partir dos resultados de pesquisa. 

Suporte ao vCloud 
Director1

Faça o backup de metadados e atributos de vApps e VMs e restaure 
vApps e VMs diretamente para o vCloud, com suporte completo a VMs 
de provisionamento rápido. 

Todas as edições fornecem visibilidade integrada da infraestrutura 
do vCloud Director, backup via VeeamZIP (incluindo o backup dos 
metadados e atributos de vApps e VMs) e restauração direta para o vCloud. 
A edição Enterprise suporta o agendamento de tarefas de backup 
incremental de VMs do vCloud e integração com o portal do cliente via 
API RESTful. A edição Enterprise Plus suporta backup e restauração 
gerenciados pelo locatário, de autosserviço via Enterprise Manager 
e autenticação nativa do vCloud Director.

Outros recursos 
Várias opções 
de acesso ao 
armazenamento 

Faça backup e replicação diretamente do armazenamento SAN e NFS por 
meio da fila de E/S do hipervisor ou pela LAN. 

Rastreamento de 
blocos alterados 

Minimize o tempo do backup, possibilitando backups e replicações mais 
frequentes. Suportado em VMware e Hyper-V. 

Gerenciador de 
Arquivos 

Integra o gerenciamento de arquivos (Veeam FastSCP™) ao console 
do operador. 

Migração rápida1
Migre VMs da VMware entre hosts e datastores usando o VMware vMotion, 
Storage vMotion e a tecnologia de migração fornecida pela Veeam. 
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Comparação  
de edições

Saiba mais 
www.veeam.com/br

Parceiro de Aliança Global:

Download do teste grátis 
vee.am/availabilitysuitebr

Recurso do Veeam 
Backup & Replication 

Edição 
Standard 

Edição 
Enterprise 

Edição  
Enterprise Plus 

Observações 

Automação de tarefas 
Todas as edições suportam o PowerShell. A edição Enterprise Plus 
também suporta a API RESTful. 

1 Apenas para VMware 
 
2 Apenas para VMWare, embora o Hyper-V ofereça suporte nativo 

3 Alguns sistemas de arquivos são suportados apenas para o VMware

 Suporte total Suporte parcial



Visão geral
do Produto
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Veeam Backup & Replication 

Availability for the Always-On Enterprise
“Se quiser Disponibilidade sem 
preocupações, escolha a Veeam.  
Entre todas as soluções disponíveis,  
as da Veeam são como uma Ferrari 
emum showroom.” 

John Burks, 
Diretor de Tecnologia da Informação, 
BLR 

"Você tem que deixar a Veeam fazer  
o que sabe — backup e restauração  
de dadoscom rapidez." 

Ryan McClain, 
Arquiteto de Sistemas, 
U.S. Legal Support, Inc. 

“Tínhamos duas opções: podíamos 
passar mais da metade da semana 
de trabalho gerenciando e nos 
preocupando com o backup 
e replicação de VMs, ou implantar 
a solução da Veeam e esquecer disso." 

Brooks Barnes, 
Administrador de Sistemas, 
Great Southern Wood 
Preserving, Inc. 

"Nós confiamos na Veeam; 
nósacreditamos na Veeam. E isso  
é algo com o que não se brinca." 

Josef Kormann, 
Chefe de Operações de TI, 
Christof Holding AG 

"O Veeam Backup & Replication é mais 
do que surpreendente! É disso que  
o mundo do backup precisa. A Veeam  
já economizou horas da minha vida 
toda semana." 

Larry Walker, 
Vice-presidente e 
Diretor de Processamento de Dados, 
Chelsea Groton Bank 

O Veeam® Backup & Replication™ fornece disponibilidade para TODAS as cargas  
de trabalho — virtuais, físicas e na nuvem — a partir de um único console  
de gerenciamento, levando a liderança da Veeam em ser a melhor para VMware 
vSphere e Microsoft Hyper-V para a melhor disponibilidade do mercado para 
quaisquer dados e aplicações, em qualquer nuvem. Ele possibilita que clientes  
se livrem completamente do backup legado para sempre, unindo o backup  
e a replicação em uma solução de software único.

Recursos do Veeam Backup & Replication
Backup
A Veeam fornece backup rápido e confiável para cargas de trabalho virtuais,  
físicas e baseadas na nuvem.

• Gerenciamento integrado para Veeam Agent para Microsoft Windows  
e Veeam Agent para Linux: Obtenha redução da complexidade do 
gerenciamento de proteção de dados e melhoria da usabilidade por meio  
da adição dos recursos de backup baseado em agente no Veeam Backup  
& Replication consoleNOVO, incluindo um painel único para a disponibilidade  
de cargas de trabalho virtuais, físicas e na nuvem, implantação de agente  
de backup centralizado, e suporte a cluster de failover do Windows Server.

• Backups de VMs no nível da imagem: Crie backups consistentes com aplicações, 
com processamento avançado de percepção de aplicações

• Backup a partir de storage snapshots: Gere backups ultrarrápidos com RPOs 
baixos a partir de storage snapshots de uma lista cada vez maior dos principais 
provedores de storage do mundo. 

• Scale-out Backup Repository™: Crie um pool virtual único de armazenamento 
de backup, onde os backups podem ser designados, oferecendo liberdade para 
estender facilmente a capacidade do armazenamento de backup

• Veeam Cloud Connect: Leve seus backups para um local externo sem o custo  
e a complexidade de criar e manter uma infraestrutura externa; backup rápido  
e seguro na nuvem para um provedor de serviços 

• SureBackup®: Teste e verifique automaticamente a capacidade de recuperação 
de cada backup e máquina virtual (VM) 

• Aceleração de WAN integrada: Faça backups externos até 50 vezes mais rápido 
e poupe largura de banda 

• Acesso Direto ao Armazenamento: Faça os backups do vSphere com mais rapidez 
e impacto reduzido por meio do Direct SAN Access e do Direct NFS Access 



Visão geral
do Produto

© 2018 Veeam Software. Informações confidenciais. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de marcas registradas são propriedades dos respectivos titulares. 06072018

Recuperação 
A Veeam fornece restauração extremamente rápida e confiável para arquivos 
individuais, VMs inteiras e itens de aplicação - garantindo que você tenha confiança 
em praticamente qualquer cenário de recuperação. 

• Instant VM Recovery®: Recupere uma VM com falhas em menos de 2 minutos 

• Instant File-Level Recovery: Recupere arquivos e pastas dos SOs  
hospedados sob demanda 

• Veeam Explorer™ para Microsoft Active Directory: Restaure imediatamente 
objetos individuais do AD e contêineres inteiros, recupere facilmente contas  
e senhas de usuários, habilite a restauração de Objetos de Política de Grupo 
(GPOs) e registros do DNS integrados ao Active Directory e muito mais 

• Veeam Explorer para Microsoft Exchange: Visibilidadeimediata e recuperação 
granular de itens individuais do Exchange, incluindo aqueles que sofreram exclusão 
forçada, relatórios detalhados de exportação para eDiscovery e muito mais 

• Veeam Explorer para Microsoft SharePoint: Visibilidade imediata dos backups 
do SharePoint; encontre e recupere facilmente itens específicos do SharePoint, 
bem como sites individuais 

• Veeam Explorer para Microsoft SQL Server: Recuperação rápida no nível  
da transação e da tabela de bancos de dados SQL, permitindo restauração  
para um ponto específico no tempo 

• Veeam Explorer para Oracle: Recuperação no nível da transação de bancos 
de dados Oracle, incluindo backups de registros de transações sem agentes, 
possibilitando restauração para um ponto específico no tempo 

• Veeam Explorer para Storage Snapshots:  aproveite os recursos existentes de 
snapshot dos principais provedores de storage no mundo para recuperar arquivos 
individuais ou VMs inteiras a partir de storage snapshots em 2 minutos ou menos, 
sem preparação nem etapas intermediárias. 

• Suporte nativo a fitas: Armazene backups de VMs inteiras ou arquivos 
individuais em fita, incluindo recursos como recuperação direta de fita para 
ambientes corporativos em crescimento 

Replicação 
A Veeam fornece replicação avançada de VM baseada em imagem e recuperação de 
desastres simplificada, garantindo a Disponibilidade de suas aplicações de missão crítica. 

• Replicação de VMs baseada em imagem: Replique VMs localmente para maior 
Disponibilidade ou externamente para recuperação de desastres 

• Replicação do Veeam Cloud Connect: Leve réplicas para um local externo sem 
o custo e a complexidade de criar e manter um site de recuperação de desastres; 
recuperação de desastres rápida, segura e baseada na nuvem (DRaaS) por meio 
um provedor de serviços 

• SureReplica: Teste e verifique automaticamente a capacidade de recuperação  
de cada réplica de VM 

• Aceleração de WAN integrada: Leve réplicas para um local externo com uma 
velocidade até 50 vezes maior e economize largura de banda 

• Failover e Failback: Reversão de réplicas, failover e failback assistidos com pouca 
ou nenhuma interrupção de negócio 

Ambientes Suportados 
Infraestrutura VMware 
Plataformas 
• vSphere 6.x 
• vSphere 5.x 
• vSphere 4.1
Hosts 
• ESXi 6.x 
• ESXi 5.x
• ESX(i) 4.1 
Software 
• vCenter Server 6.x (opcional)
• vCenter Server 5.x (opcional)
• vCenter Server 4.1 (opcional)
• vCloud Director 5.5, 8.0 (opcional) 
Máquinas Virtuais 
• Todos os SOs suportados pela VMware 
• Qualquer aplicativo
• Qualquer sistema de arquivos 
Infraestrutura Microsoft 
Plataformas 
• Windows Server 1803
• Windows Server 2016
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2008 R2 SP1 
Hosts 
• Windows Server Hyper-V 1803
• Windows Server Hyper-V 2016
• Windows Server Hyper-V 2012 R2
• Windows Server Hyper-V 2012
• Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1 
• Microsoft Hyper-V Server (hipervisor gratuito) 
Software 
• Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2016 (opcional)
• Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2012 R2 (opcional) 
• Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2012 SP1 (opcional) 
• Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2008 R2 SP1 (opcional)
Máquinas Virtuais 
• Todos os SOs compatíveis  

com o Microsoft Hyper-V 
• Qualquer aplicativo 
• Qualquer sistema de arquivos 

Gerenciamento de Agentes
A utilização da funcionalidade de 
gerenciamento de agentes requer a instalação 
do pacote redistribuível do Veeam Agent 
para Microsoft Windows 2.1 ou posterior 
e/ou Veeam Agent para Linux v2 ou posterior 
com Veeam Backup & Replication. 

Edições 
O Veeam Backup & Replication vem  
em três edições diferentes — Standard, 
Enterprise e Enterprise Plus— para que  
você escolha a que melhor se ajusta  
às suas necessidades e orçamento. Saiba mais 

veeam.com/br
Download do teste grátis 
veeam.com/backupbr
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