
 

 

 

 Próximos Webcasts  
  

 

 

WEBCASTS DE ABRIL 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.  

 

 

  

LIVE WEBCASTS 
 

  
 

 

Novas Soluções Veritas - Copy Data Management 

Abril 13, 2017, 10:00 am 

Encontre novas oportunidades! Participe de nosso webinar e conheça as 

principais novidades relacionadas às novas soluções da Veritas, 

gerenciamento de cópia de dados (CDM) para agilizar, automatizar e 

economizar na disponibilização de recursos. 

REGISTRE-SE AGORA 

 

 

Solução de Proteção de Dados para PME utilizando Nuvem 

Abril 27, 2017, 10:00 am 

Participe de nosso webinar e conheça as principais novidades relacionadas 

às novas integrações do Veritas Backup Exec em nuvem. 

REGISTRE-SE AGORA 
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Novas Soluções Veritas - Software Defined NAS 

Maio 11, 2017, 10:00 am 

Participe de nosso webinar e conheça as principais novidades relacionadas 

às novas soluções da Veritas, NAS definido por software para melhor 

otimização, flexibilidade e redução de custo dos dados não estruturados. 

REGISTRE-SE AGORA 

 

 

Solução de Proteção de Dados Para PME: Novidades 

Maio 25, 2017, 10:00 am 

Participe de nosso webinar e conheça as principais novidades relacionadas 

às novas funcionalidades do Veritas Backup Exec. 

REGISTRE-SE AGORA 

 

 

Novas Soluções Veritas - Resiliência Simplicada em 
Nuvem/Virtual/Físico 

Junho 8, 2017, 10:00 am 

Participe de nosso webinar e conheça as principais novidades relacionadas 

às novas soluções da Veritas, resiliência simples de multiplas camadas de 

serviços de TI seja físico, virtual ou nuvem. 

REGISTRE-SE AGORA 

 

 

Solução de Proteção de Dados Para PME: Database Protection 

Junho 22, 2017, 10:00 am 

Participe de nosso webinar e conheça as principais novidades relacionadas 

às novas funcionalidades do Veritas Backup Exec para backup de banco de 

dados. 

REGISTRE-SE AGORA 

 

 

 

 
 

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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