
Você está buscando uma solução de proteção de dados unifacada, que funcione tão bem na nuvem quanto em ambientes virtuais 
e físicos. Mas você não quer parar por aí – a transformação digital atual de seus negócios requer um gerenciamento de dados 
corporativos que ofereça proteção, disponibilidade e conhecimento sobre os dados. A Commvault® afirma oferecer gerenciamento de 
dados corporativos, mas lhe faltam recursos essenciais. Leia abaixo para saber por que a VeritasTM e o NetBackupTM oferecem a solução 
de proteção de dados unificada líder do mercado, que funciona como uma base fácil para o gerenciamento de dados corporativos.

A Commvault afirma ser uma solução de gerenciamento de dados corporativos, mas faltam a ela recursos 
fundamentais, incluindo resiliência e disponibilidade, e a capacidade de fornecer conhecimento e visibilidade globais 
sobre os dados. Essa não é uma abordagem holística para o gerenciamento de dados corporativos. A Veritas oferece 

um gerenciamento de dados corporativos que capacita as organizações a se desenvolverem a partir de seu investimento existente no 
NetBackup. Essa abordagem de gerenciamento de dados em 360° não só fornece proteção escalável para ambientes híbridos como 
também soluciona os desafios da proliferação da cópia de dados, conhecimento e governança das informações e disponibilidade dos 
dados e aplicações de negócios. 

Desenvolvido para empresas médias, o Commvault não atende às expectativas em ambientes corporativos 
virtualizados. Em um benchmark  independente, descobriu-se que o NetBackup é cinco vezes mais rápido 
para snapshots de aplicações e 25 vezes mais rápido para snapshots com controle de falhas por máquina virtual. 
Nesses testes, o NetBackup forneceu a escalabilidade e o desempenho necessários para proteger implantações 
grandes de servidores virtuais.

De acordo com um estudo recente chamado State of Hybrid Cloud, 23% das corporações usam atualmente 
quatro ou mais plataformas de infraestrutura de nuvem. Com a plataforma NetBackup, você tem integração com 
armazenamento na nuvem com um clique com os principais provedores de nuvem, incluindo Microsoft® Azure, 
Amazon® Web Services, Google Cloud Platform e mais.

A Commvault não oferece um appliance de backup dedicado. Em vez disso, ela depende de vários terceiros para 
pré-carregar o software e compilá-lo. E se você precisar de expansão adicional de disco ou atualizações, está por 
sua conta! Fora da América do Norte, os clientes são obrigados a ligar para várias organizações de suporte quando 
surgem problemas. A Veritas é a única líder no Gartner Magic Quadrant1 a oferecer uma plataforma de backup e 
recuperação altamente escalável tanto como software quanto como um appliance integrado. E a Veritas é a líder em 
participação de mercado, conforme relatado pelo Gartner.2

MOTIVOS PRINCIPAIS PARA O VERITAS 
NETBACKUP SUPERAR O COMMVAULT 
REMOVENDO BARREIRAS COM O GERENCIAMENTO 

 



Uma firma de análise líder de mercado alerta aos consumidores: “Começar com o Commvault pode não ser uma 
experiência pronta para uso e pode exigir a contratação de serviços profissionais”, e “os administradores relatam 
uma curva de aprendizado inicial alta, o que faz do treinamento um requisito”. A interface intuitiva e fácil de usar do 
NetBackup reduz o tempo gasto entre a instalação e o primeiro backup. Com os appliances NetBackup, você pode 
“tirá-lo da caixa” e executar um backup em minutos, em vez de horas ou dias. 

Sem uma visualização de dados, o Commvault não pode oferecer visibilidade global sobre os dados e responder a 
perguntas básicas e cotidianas como: Minhas informações estão protegidas adequadamente? Quando os dados 
podem ser excluídos? Devemos migrar dados menos valiosos para opções mais baratas e dados altamente ativos 
para locais de alta disponibilidade? As corporações perdem oportunidades de reduzir drasticamente os custos de 

armazenamento e de combater um potencial risco às informações. Com mais de 30% dos dados de clientes 
listados como redundantes, obsoletos ou triviais, a visibilidade dos seus dados é crucial. O NetBackup vai além do mero backup e 
recuperação, obtendo um conhecimento detalhado sobre seus dados. Esses dados ganham vida por meio da integração direta da 
visualização de dados do Veritas Information Map — oferecendo visibilidade global de dados e permitindo que você identifique 
rapidamente áreas de risco, valor ou desperdício.

A Commvault não oferece uma plataforma de resiliência e disponibilidade, e pode carecer da previsibilidade e 
da garantia de atingir objetivos de nível de serviço em uma gama diversa de RTOs e RPOs. Gerenciar de forma 
previsível o tempo de atividade dos negócios em um mundo em atividade permanente é um dos principais problemas 
que as organizações enfrentam hoje em dia. A Veritas Resiliency Platform ajuda as organizações a manterem o 

tempo de atividade dos negócios e ao mesmo tempo oferece recuperação previsível por meio de operações de resiliência totalmente 
automatizadas para failover, failback, migração, transporte de dados e testes de recuperação em ambientes físicos, virtuais e de 
nuvem. 

A integração direta da VeritasTM Resiliency Platform com o NetBackup oferece resiliência previsível para aplicações em toda a gama 
de objetivos de nível de serviço - de segundos a minutos, horas e dias. Essa abordagem integrada reduz os procedimentos manuais e 
a fragmentação de ambientes, que aumentam os custos de OPEX e minimiza o risco de aumento tempo de tempo de inatividade extenso.
Ela também oferece visibilidade holística sobre a integridade da TI, para que as organizações tenham confiança de que estejam atingindo
os níveis de serviço definidos. 

Para saber o endereço de escritórios e telefones 
de contato em outros países, visite nosso site.
https://www.veritas.com/about/contact.html

Veritas Technologies LLC
500 East Middlefield Road
Mountain View, CA 94043 EUA
+1 (650) 527 8000
1 (866) 837 4827
veritas.com

outros países. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

SOBRE A VERITAS TECHNOLOGIES LLC

A Veritas Technologies LLC permite às organizações aproveitar o poder das suas informações, com soluções desenvolvidas para 
atender aos maiores e mais complexos ambientes heterogêneos do mundo. Atualmente, a Veritas trabalha com 86% das empresas da 
Fortune 500, melhorando a disponibilidade de dados e revelando informações que impulsionam a vantagem competitiva. 
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1. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores 
com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões de sua organização de pesquisa e não devem ser interpretadas como 
declarações de fato. A Gartner recusa todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito 
específico.
2. Gartner Magic Quadrant para software de backup e recuperação de data centers, junho de 2016.




