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Produkty Veeam jedním pohledem
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Obchodní hodnota

Vlastnosti/Funkce

Výhody

Veeam® Backup
& Replication™

Snižování rizik: Replikace každých několik minut
nebo rychleji a častěji.

• vPower: Spuštění virtuálního stroje přímo z komprimovaného a deduplikovaného záložního souboru.
• Okamžitá obnova VM: Jako byste měli „dočasnou
rezervu“ svých VM.
• U-AIR (univerzální obnova položek aplikací): Umožňuje
rychlou obnovu z jakékoli virtualizované aplikace v jakémkoli OS.
• Ověření obnovy SureBackup: Schopnost obnovení
vašich záloh se ověřuje při každém zálohování na každém
virtuálním stroji, vždy.

• Jednoduše spusťte VM ze zálohy v produkčním nebo
izolovaném prostředí.
• Uživatelé již nemusí čekat, zatímco vy odstraňujete
problémy.
• Nové řešení postupu v případě, kdy si uživatel
náhodně vymaže důležité e-maily.

• Veškeré řízení probíhá z konzoly System Center
Operations Manager – fyzické a virtuální.

• Urychlené řešení problémů a minimalizace dopadu na
uživatele.

• Úplná viditelnost a plynulé řízení VMware v System
Center Operations Manager.

• Využívání zkušeností a systému, které již máte.

• Zajištění neustálého monitorování největších a
nejnáročnějších virtuálních prostředí.

• Maximum informací s minimální režií.

• Veškeré řízení z konzoly HP Operations Manager fyzické a virtuální.

• Urychlené řešení problémů a minimalizace dopadu na
uživatele.

• Úplná viditelnost a plynulé řízení VMware v HP
Operations Manager.

• Využívání zkušeností a systému, které již máte.

• Zajištění neustálého monitorování největších a
nejnáročnějších virtuálních prostředí.

• Maximum informací s minimální režií.

• Nepřetržité bezobslužné sledování výkonu více serverů
vCenter Server a samostatných hostitelů ESX(i) v reálném čase.

• Kompletní přehled o celé virtuální infrastruktuře
pomáhá dodržovat smlouvy SLA.

• Sledování a tvorba sestav z technického nebo
obchodního pohledu

• Spravujte své virtuální prostředí v závislosti na tom, jak
ovlivňuje vaše podnikání.

• Konsolidovaný pohled na výkon, zatížení a spotřebu
prostředků.

• Zjistěte, kde dochází k největší spotřebě prostředků, a
bojujte proti rozšiřování virtuálních počítačů.

Ochrana proti ztrátě dat pro
virtuální prostředí.

Snižování nákladů: Nižší licenční poplatky, konsolidace serverů, menší potřeba úložného prostoru.
Úspora času: Obnova jednotlivých souborů v minutách,
nikoli v hodinách.

Veeam nworks
Management Pack™
for VMware
Řízení jak fyzického, tak
virtuálního prostředí
prostřednictvím konzole
Microsoft System Center
Operations Manager.

Veeam nworks
Smart Plug-in™
for VMware
Řízení jak fyzického, tak
virtuálního prostředí
prostřednictvím konzoly HP
Operations Manager.

Veeam ONE™
Sledování v reálném čase,
sledování změn, dokumentace a
tvorba sestav pro potřeby vedení
ve virtuálních prostředích.

Snižování nákladů: Není nutno kupovat, implementovat a udržovat jiné řešení monitoringu na bázi
agenta.
Snižování rizik: Zabezpečení vaší virtuální infrastruktury do budoucna.
Zvýšená efektivita: Přizpůsobte zobrazení tomu, co chcete
vidět.

Snižování nákladů: Není nutno kupovat, implementovat a udržovat jiné řešení monitoringu na bázi
agenta.
Snižování rizik: Zabezpečení vaší virtuální infrastruktury
do budoucna.
Zvýšená efektivita: Přizpůsobte zobrazení tomu, co chcete
vidět.
Snižování rizik: Sledování v reálném čase s
integrovaným poskytováním informací přináší
okamžité upozornění na problémy a jejich rychlé
vyřešení.
Snižování nákladů: Snižuje dobu výpadku aplikací,
zajišťuje optimální přidělování a využití prostředků a
šetří čas a úsilí správců.
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• Recovery Verificaton přebírá odhadování z obnovených záloh.

