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A proteção unificada de dados do Veritas NetBackup™ protege todos os dados 
não importa o ambiente onde residam: virtual, físico ou nuvem.

O NetBackup fornece escala, desempenho e ampla integração de cargas de 
trabalho a partir de uma única console, ao mesmo tempo em que suporta mais de 
65 aplicações, mais de 100 sistemas operacionais, mais de 2.500 dispositivos 
de armazenamento, além de suporte à snapshots de mais de 30 arrays 
diferentes..

Com os appliances NetBackup integrados, você tem além de backup e 
recuperação, as vantagens de uma infraestrutura convergente com enorme 
escalabilidade e desempenho. Há modelos flexíveis de implantação do appliance 
ou software, simples e rápidos, plug and play com desempenho de fábrica, escala 
de petabytes e suporte da Veritas.

1. UM BACKUP SIMPLES, A VERITAS TEM GERENCIAMENTO DE DADOS EM 360°

2. O NETBACKUP ESCALA COM O SEU NEGÓCIO

3. MODELOS FLEXÍVEIS DE IMPLANTAÇÃO ADEQUADOS ÀS SUAS NECESSIDADES

A Veritas dá o poder ao cliente de aproveitar o investimento inicial no NetBackup, além do fornecimento de 
proteção escalável para ambientes híbridos, também solucionando os desafios da proliferação da cópia dos dados, 
inteligência da informação e disponibilidade dos dados de negócios.

Clientes corporativos com implantação da Veeam podem não atingir seus objetivos de ponto de recuperação (RPO) 
e de tempo de recuperação (RTO). Em um recente benchmark independente, em testes de backup baseados em 
vStorage API, a Veeam foi 83% mais lenta em testes com 100VMs, 86% mais lenta em testes com 200VMs e 
80% mais lenta em testes com 400VMs. O NetBackup pode escalar de centenas a milhares de VMs com um 
desempenho comprovadamente melhor, além da habilidade de atender aos SLAs de RPO e RTO corporativos mais 
exigentes.

Por ser uma solução exclusivamente em software, os clientes da Veeam enfrentam 5 grandes desafios: 1) 
Aquisição do hardware 2) Instalação e configuração 3) Administração 4) Patches e upgrades e 5) Suporte. O 
NetBackup está disponível tanto em software quanto em configurações de appliances altamente escaláveis, o que 
oferece aos clientes modelos flexíveis de implantação, agilidade, economia de tempo e escalabilidade. Os 
appliances NetBackup integrados são uma solução de hardware/software convergente, dedicada e que pode ser a 
melhor escolha para clientes que desejam simplificar as tarefas de TI, melhorar o desempenho do aumento de 
produtividade, reduzir o tamanho do armazenamento e os custos.
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4. BACKUP FÁCIL, COM UM CLIQUE PARA A NUVEM

8. RESILIENCY PLATFORM: DISPONIBILIDADE EM TEMPO REAL 24/7/365

7. NÃO É POSSÍVEL PROTEGER O QUE NÃO SE PODE VER

6. CONFIGURE UMA VEZ E TENHA DESEMPENHO E PROTEÇÃO DE DADOS AUTOMATIZADA SEM PREOCUPAÇÃO

5. A DESDUPLICAÇÃO INEFICIENTE PODE CAUSAR CUSTOS MAIORES DE ARMAZENAMENTO

De acordo com uma pesquisa recente sobre Nuvem Híbrida, 23% das empresas que usam quatro ou mais 
plataformas de infraestrutura na nuvem atualmente, você pode se surpreender em saber que a Veeam não tem 
integração direta com a nuvem pública. Com a plataforma NetBackup você tem integração com armazenamento na 
nuvem utilizando um clique com os principais provedores de nuvem, incluindo Microsoft Azure, Amazon Web 
Services, Google Cloud Platform e mais.

A tecnologia de desduplicação da Veeam tem por base a execução de cada imagem de backup, o que pode 
consumir mais armazenamento no back-end. Em muitos casos, a Veeam recomenda um appliance de desduplica-
ção, o que pode causar complexidade e custos adicionais. O NetBackup tem desduplicação real global, no nível do 
bloco, de ponta a ponta em ambiente físico e virtual, o que requer menos armazenamento no back-end.

As políticas inteligentes do NetBackup possibilitam ao cliente simplificar a proteção em ambientes virtuais 
dinâmicos e de bancos de dados com o seu recurso de "configure uma vez e esqueça" ao automatizar a descoberta 
e garantir backups de todos os dados com base nas políticas inteligentes. Na proteção de implantações de VMs 
corporativas, o balanceamento de carga avançado do NetBackup elimina o risco e a necessidade do planejamento 
manual exigido para proteger ambientes complexos, além de automatizar o desempenho rápido, atingindo quase 
100% de taxa de sucesso de backup e recuperação.

Uma pesquisa recente descobriu que mais de 30% dos dados de clientes são redundantes, obsoletos ou triviais. 
A visibilidade dos seus dados é crucial. Soluções pontuais de backup e recuperação como a Veeam não são 
capazes de suportar os requisitos da próxima geração de gerenciamento avançado de dados e inteligência da 
informação. Como uma solução unificada de proteção de dados para todas as cargas de trabalho, o NetBackup vai 
além do simples backup e recuperação e possui conhecimento detalhado dos seus dados. Esses dados ganham 
vida com a visualização através do Information Map, o que possibilita a você identificar rapidamente áreas de 
risco, valor ou desperdício.

A Veeam alega ser “disponibilidade”, mas aparenta fazer apenas backup e recuperação. Gerenciar de forma 
previsível o tempo de atividade dos negócios é um dos principais problemas que as organizações enfrentam hoje 
em dia. Ainda que a recuperação de desastres seja um problema solucionado, os clientes não possuem a 
previsibilidade e garantia de atender aos objetivos de nível de serviço de RPO e RTO.
O Veritas Resiliency Platform 2.1, conta com um transportador de dados integrado certificado pela VMware, que 
ajuda as organizações a aumentarem o tempo de atividade dos negócios e ao mesmo tempo oferece operações de 
resiliência previsíveis para recuperação de desastres, proteção de dados, testes de recuperação e migração de 
cargas de trabalho em ambientes físicos, virtuais e na nuvem.


