Veeam Cloud Connect

Snadný a efektivní přenos
záloh do externího úložiště
u poskytovatele služeb
Pro více než 140 000 zákazníků po celém světě s 8,4 miliony chráněných virtuálních počítačů řeší společnost Veeam® problémy
s dostupností tím, že nabízí dostupnost pro moderní datové centrum (Availability for the Modern Data Center™), která poskytuje
RTO a RPO (RTPO™) pod 15 minut pro VŠECHNY aplikace a data.
Společnost Veeam přináší výkonné a spolehlivé funkce, které vám pomohou odstranit riziko katastrofické ztráty dat.
Díky Veeam Cloud Connect získáte:
•

Hostované externí zálohy: Přenášejte zálohy do externího hostovaného cloudového úložiště pomocí zabezpečeného
připojení SSL a bez nutnosti dalších licencí na Veeam software.

•

Úplný přehled a kontrola: Přistupujte k datům v hostovaných úložištích záloh a obnovujte je přímo pomocí konzole pro
zálohování. Sledujte využití cloudového úložiště a nechte se upozornit na nutnost obnovení souvisejícího předplatného.

•

Moderní zálohovací architektura: Využijte moderní zálohovací technologii společnosti Veeam včetně úloh kopírování
záloh s integrovanou akcelerací sítě WAN, „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 akceleraci sítě WAN, si nemusíte dělat starosti.
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Produkt Veeam Cloud Connect je součástí sady Veeam Availability Suite™ v8, Veeam Backup & Replication™ v8 a Veeam
Backup Essentials™ v8 bez příplatků a bez nutnosti pořizovat další licence. Budete ale potřebovat předplatné poskytovatele
cloudových služeb Veeam, který bude hostitelem vašeho cloudového úložiště záloh.
Společnost Veeam umožňuje snadno najít poskytovatele v adresáři poskytovatelů cloudových služeb Veeam, kde můžete procházet
poskytovatele služeb podle umístění datového centra, oblasti služeb, typu nabídky, oblasti odbornosti hypervisoru a dalších možností. Můžete také přímo přidat nebo vyhledat poskytovatele služeb prostřednictvím konzole pro zálohování společnosti Veeam.
Další informace naleznete na stránkách:

www.veeam.com/cz/cloud-connect.html
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