
Resolve mais problemas com menos complexidade. O Veritas Backup Exec™
pode ajudar a atender às expectativas empresariais de proteção de dados, 
reduzir os custos de armazenamento, proteger dados confidenciais, 
cumprir os requisitos regulatórios e eliminar as ferramentas de backup 
de nicho da sua infraestrutura.

A solução de recuperação simples e poderosa 
do Backup Exec protege todos os seus dados, 
não importa onde estejam: virtual, físicos ou em
 nuvem. A Veeam® é focada principalmente em 
ambientes virtualizados e os principais analistas 
têm alertado sobre o suporte limitado a servidores 
físicos e a integração com o Microsoft Azure, o 
armazenamento em nuvem pública AWS da Amazon 
Web Services ™ e a Plataforma de Nuvem do Google™.
Os clientes com workload físico da Microsoft e Linux obtêm
uma solução beta, com recursos limitados e uma GUI separada para proteger esses dados.¹ Um importante
relatório de análise acredita que o suporte da Veeam para servidores físicos é limitado e sua capacidade de
proteção de dados para a nuvem não é comprovada. O Backup Exec é projetado para proteger os sistemas 
operacionais mais comumente implantados e fornecer um único painel de visão clara para gerenciamento 
abrangente de proteção de dados em conformidade com as regulamentações.

O Backup Exec fornece backup simples com um clique, para soluções de nuvem pública, como AWS, Azure e Google.
Com conectores de nuvem diretos e opções flexíveis de nuvem híbrida, o Backup Exec mantém você perto de seus 
dados em nuvem. O Veeam Cloud Connect é projetado com provedores de serviços gerenciados em mente e custa 
até 30 vezes mais em comparação com a solução Backup Exec.2,3 Além disso, a Veeam não tem API de integração
com provedores de armazenamento em nuvem pública, como a Amazon e a Microsoft, o que pode complicar sua
recuperação de dados quando realmente for necessário.⁴
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1. https://www.veeam.com/blog/new-veeam-endpoint-backup-free-with-windows-10-support.html
2. https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/cloud/cloud_roles.html?ver=95
3. Preço da Nuvem Veeam ProPartner US$0,15/gb/mês https://phoenixnap.com/managed-services/cloud-backup-services vs. 
     Preço do Amazon Glacier US$0,004/gb/mês https://aws.amazon.com/glacier/
4. https://forums.veeam.com/veeam-backup-replication-f2/cloud-backups-stupid-question-t24079-15.html
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2. TENHA UMA JORNADA CONFIÁVEL PARA A NÚVEM

NÃO É SÓ UM BACKUP -  É UMA SOLUÇÃO DE NEGÓCIOS
MAIS PODEROSA, FLEXÍVEL E CONFIÁVEL.

1. PROTEJA TODOS OS SEUS DADOS, NÃO SÓ PARTE DELES



Uma empresa líder em análise chama o Backup Exec de maduro e escalável, com recursos normalmente encontrados
apenas em soluções de proteção de dados empresariais. Com mais de 25 anos de colaboração com a Microsoft, Dell,
VMware e outros líderes da indústria, incluindo diversas certificações da Microsoft, o Backup Exec tem base em
muito mais anos de experiência em proteção de dados do que a Veeam.

O Backup Exec tem protegido máquinas virtuais VMware por mais tempo do que a Veeam existe.⁵ Além disso, as 
capacidades de virtualização do Backup Exec fazem parte da maior plataforma unificada de proteção de dados da 
Veritas, não sendo apenas uma solução pontual. O Backup Exec integra-se às versões mais recentes do VMware 
(incluindo o vSphere 6.5) e do Hyper-V (2016) para descobrir automaticamente VMs, adicioná-las a uma política 
definida e executar backups de bloco eficientes e alterados, para RPOs mais frequentes sem a necessidade de 
agentes em cada host. A Veeam ainda usa um modelo de proxy para workload VMware, enquanto o 
Backup Exec não precisa de um proxy.⁶

Junto com as certificações existentes da Microsoft, a Veritas tem uma das mais extensas listas de compatibilidade 
de hardware e software na indústria, portanto você não precisa testar e validar por conta própria. Com a Veeam, 
você tem que realizar os testes por conta própria, e isso pode lhe causar problemas.⁷

A lendária facilidade de uso do Backup Exec permite que os administradores de TI gastem menos tempo fazendo 
backups e mais tempo fazendo coisas produtivas. Inicie um backup usando o Backup Exec com três cliques 
(selecione sistema - Backup Único - OK) em vez de utilizar 14 com a Veeam.⁸ Se você tiver problemas, o Suporte 
Técnico do Backup Exec tem excelentes classificações de satisfação do cliente. As muitas opções de backup e mais 
de 12 interfaces de usuário da Veeam exigem que os administradores de backup conheçam as várias nuances 
técnicas, para escolher o melhor método para determinado workload e dimensionar adequadamente uma solução.⁹

A deduplicação global em nível de bloco do Backup Exec funciona em todos os dados: virtuais, físicos e em nuvem, 
e portanto, consome menos armazenamento no back-end. De acordo com os testes comparativos da Veritas, o 
Backup Exec requer até 3x menos capacidade de armazenamento de destino do que a desduplicação baseada em 
“por trabalho” da Veeam, reduzindo significativamente a quantidade de dados armazenados redundantemente. 
Na verdade, a Veeam recomenda que os clientes usem um appliance de desduplicação separado para ajudar a 
reforçar sua própria solução.10

5. O Backup Exec 8.6 que protegia máquinas virtuais com VMware ESX 1.5, foi lançado 13 de maio de 2002. A Veeam foi fundada em 2006.
6. https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/backup_architecture.html?ver=95
7. https://forums.veeam.com/tape-f29/unofficial-tape-library-compatibility-list-t17488.html
8. Conte os cliques: http://www.veeam.com/university/vmware-backup.html
9. https://www.veeam.com/pdf/new/veeam_backup_9_5_whats_new_en.pdf
10. https://helpcenter.veeam.com/backup/80/bp_vsphere/bp_8_repo_dedupe_appliance.html
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As duas plataformas front-end, baseadas em capacidade de backup, do Backup Exec oferecem um rico conjunto de 
recursos para sistemas operacionais, aplicativos e hypervisors comumente implantados. Opções flexíveis 
"à la carte" permitem que os clientes escolham recursos específicos do produto para proteção de aplicativos e 
sistemas. A Veeam aumentou os preços para usuários finais em até 25% nos últimos dois anos e continua sendo 
29% mais cara do que o Backup Exec, em uma base de comparação de recurso para recurso.11,12 Quer passar 
para nuvem? Pode se preparar para gastar se usar o Veeam: CloudConnect, pois ele pode ser 30x mais caro do que 
o Backup Exec, escrevendo diretamente para AWS, Azure ou para o Google Storage.

As empresas que procuram maneiras econômicas de alcançar a conformidade regulatória ainda utilizam a fita. 
Por US$ 30, o Backup Exec arquiva mais de 6 TB em uma fita LTO-6 em formato WORM criptografado. Com a 
extensa experiência em fita do Backup Exec, os usuários podem contar com uma recuperação confiável nos próximos 
anos. O histórico da Veeam com fita aparece de forma irregular, como fica evidenciado em inúmeras questões e 
reclamações nos seus fóruns de usuários, além de que, eles não podem fazer backup diretamente para a fita - 
exigindo uma configuração D2D2T potencialmente cara, quando apenas uma unidade de fita simples e o 
Backup Exec poderiam resolver o problema.13

A Veritas oferece várias soluções de proteção de dados para cobrir todas as situações do usuário: O DLO para 
desktops e laptops, o VSR para imagens de servidores flexíveis, o Backup Exec para organizações de médio porte, 
o Veritas NetBackup™ para complexa e altamente escalável proteção de dados. De acordo com uma pesquisa 
recente da Spiceworks, os profissionais de TI preferem uma solução de backup e recuperação unificada de baixo 
custo, que proteja todos os dados: através de infraestruturas virtuais, físicas e em nuvem.14

11. https://www.reddit.com/r/msp/comments/5kt6zx/veeam_sudden_price_increase/
        https://community.spiceworks.com/topic/1334492-veeam-announces-new-2016-prices
        https://www.tapatalk.com/topic/1057132-veeam-community-forums/37680-renewal-time-prices-have-jumped-3x-for-us
12. Lista de preços da Veeam: http://www.kernelsoftware.com/products/catalog/veeam.html ;em comparação a http://www.kernelsoftware.com/products/catalog/veritas.html
13. https://forums.veeam.com/tape-f29/backup-directly-to-tape-t20984.html
14. De acordo com um estudo da Spiceworks, em junho de 2016, 69% dos profissionais de TI concordam que uma única ferramenta unificada de backup e recuperação é o futuro 
        da proteção de dados.
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