
Registre-se agora para os próximos Webcasts.
Problemas para ver o email? Veja online.

Próximos Webcasts

WEBCASTS DE FEVEREIRO JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS PARA REGISTRO
Descubra. Saiba. Controle. Participe de nossos Webcasts e conheça mais dos produtos
da Veritas. Conheça como as novas integrações de nossas soluções podem fazer a
diferença em seu negócio.

FEVEREIRO

Novo Veritas 360 Data Management: Backup + Visibilidade
Aprofundada
Fevereiro 9, 2017, 10:00 am
Venha conhecer essa integração que mantem seus dados protegidos
trazendo visibilidade do que é importante para o negócio.
REGISTRE-SE AGORA

Novo Veritas 360 Data Management: Backup + DR
Automatizado
Fevereiro 16, 2017, 10:00 am
Venha conhecer a integração do Veritas NetBackup e o Veritas Resiliency
Platform que mantem seus dados protegidos adicionando automação em
caso de desastres entre aplicações e serviços.
REGISTRE-SE AGORA

Suite Veritas para proteção de dados em ambiente virtual
Fevereiro 23, 2017, 10:00 am
Venha conhecer a suíte de backup para ambiente Vmware e Hyper-V que
melhor atende as necessidades dos administradores de virtualização.
REGISTRE-SE AGORA

MARÇO

Veritas Software Defined Storage (SDS)
Março 9, 2017, 10:00 am
Venha entender como poderá reduzir custos com aquisição de hardware
para armazenamento melhorando a performance e sem se prender em à
fabricantes específicos.
REGISTRE-SE AGORA

Proteção de Dados para Escritórios Remotos: Veritas
Backup Exec + Veritas Netbackup Virtual Appliance
Março 16, 2017, 10:00 am
Venha conhecer as novas funcionalidades para proteção de dados de
suas filiais com fácil implementação e gestão.
REGISTRE-SE AGORA

Alcance a Governança das Dados não Estruturados com
Veritas: Veritas Enterprise Vault + Veritas Data Insight
Março 23, 2017, 10:00 am
As soluções de governança da informação para dados não estruturados
da Veritas irão mitigar os riscos e diminuir os custos com informações
que não são relevantes para a empresa.
REGISTRE-SE AGORA

ON DEMAND WEBCASTS

Novo licenciamento NBU NEVC
Conheça as principais novidades relacionadas ao licenciamento do NBU
NEVC.
VEJA A GRAVAÇÃO

Descubra as novidades do NetBackup 8.0
Participe de nosso Webinar e conheça as principais novidades
relacionadas ao NetBackup 8 e Appliances 3.0.
VEJA A GRAVAÇÃO

Descubra as novidades do Backup Exec 16
Venha conhecer as novas funcionalidades para proteção de dados em
ambiente físico, virtual ou nuvem.
VEJA A GRAVAÇÃO

PRECISA DE AJUDA?

Entre em contato com a Equipe de Vendas
Deseja saber que soluções são ideais para sua empresa? Precisa de ajuda para
encontrar um revendedor autorizado? Entre em contato conosco.
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