Resumo da solução:

O melhor em backup
e recuperação para Microsoft 365
Mais controle. Recuperação simples

Modelo de responsabilidade
compartilhada da Microsoft

Veeam® Backup for Microsoft 365 amplia e complementa sua implantação do
Microsoft 365 ao eliminar o risco de perder o acesso e o controle sobre os seus dados,
incluindo de Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business e Microsoft
Teams. Dessa forma, seus dados ficam sempre protegidos e acessíveis. Disponível
no Azure Marketplace, Veeam Backup for Microsoft 365 fornece uma opção de
implantação otimizada para nuvem e projetada especificamente para organizações
"cloud-first" que queiram aproveitar o storage econômico no Azure Blob (quente, frio
e arquivamento), a fimde manter repositórios de backup de longo prazo dos dados do
Microsoft 365 para atender às normas corporativas e governamentais.

A Microsoft emprega um modelo
de responsabilidade compartilhada,
separando o que é responsabilidade
dela do que é responsabilidade do
cliente. Muito embora a Microsoft
hospede a infraestrutura, isso não
remove sua responsabilidade de
manter um backup dos seus dados
essenciais do Microsoft 365.

Backup confiável e escalável do Microsoft 365
Backup flexível

Recuperação rápida

Ofereça o nível correto de proteção. A Veeam possibilita que
administradores de TI ofereçam diferentes níveis de proteção
de dados a diferentes usuários, definindo diversas políticas
de backup por organização no Microsoft 365. Com a Veeam,
é possível personalizar até os minutos nos agendamentos de
backup para os dados mais essenciais ao negócio.

Minimize o tempo de inatividade recuperando dados de um jeito
que combine melhor com o seu negócio no momento, graças
ao mais amplo conjunto de opções de recuperação. Recupere
dados exatamente onde você precisar, seja para o usuário
original ou diferente, para o Microsoft 365 ou para o ambiente
local, ou de uma maneira alternativa, como um e-mail

Recuperação de desastres simplificada

Suporte para Microsoft Teams

Recupere-se de um desastre com tempo de inatividade
e esforço manual mínimos. A Veeam facilita a localização de
itens específicos escondidos em grandes conjuntos de dados
de backup, com avançados recursos de pesquisa entre usuários
e sites. A Veeam simplifica a recuperação de grandes ambientes
com a recuperação em lote, permitindo que os administradores
recuperem dados de múltiplos usuários em uma única operação.

Proteja com facilidade o seu ambiente do Teams, com
visibilidade aprimorada de ativos individuais do Teams
(incluindo canais e guias). Encontre rapidamente qualquer
item do Teams graças ao Veeam Explorer™ for Microsoft
Teams, que fornece o mais amplo conjunto de critérios
de busca, e recupere facilmente os dados de volta
para o Teams.
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Casos de uso
Atenda aos requisitos de segurança e conformidade: As questões
de segurança e conformidade são fatores determinantes da
necessidade de fazer backup do Microsoft 365. Armazene seus
dados de backup facilmente com base em políticas de retenção
de longo prazo, para fins regulatórios ou de conformidade, no
storage do Azure Blob. E garanta que você recupere exatamente
o que precisa — nem mais, nem menos — com os recursos de
pesquisa avançada granular e localização.
Flexibilidade de recuperação líder do setor. Não se contente
com nada menos do que restauração granular e confiável
de itens de e-mail do Microsoft 365, listas, bibliotecas,
documentos e sites do SharePoint, assim como pastas, arquivos
e contas do OneDrive for Business, em apenas alguns cliques.
Restauração de itens do Microsoft 365 com a maior quantidade
de maneiras do setor (45 opções de restauração), oferecendo
flexibilidade definitiva para restauração.
Ganhe escala de maneira eficiente e diminua a sobrecarga:
Escalabilidade incomparável com uma arquitetura de
multirrepositórios e multilocatários. Aproveite a automação
abrangente com suporte total a PowerShell e API RESTful,
que inclui a capacidade de atualizar, revogar e adicionar
licenças de usuários. E com suporte para storage Azure
Archive, você tem escalabilidade infinita do seu repositório
de backup na nuvem.

Resumo
Veeam Backup for Microsoft 365 elimina o risco de perder acesso
aos dados essenciais aos negócios e garante que você mantenha
o controle total. Com essa solução, você pode fazer o backup do
Microsoft 365 Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for
Business e Microsoft Teams em segurança, recuperar rapidamente
itens individuais e realizar com eficiência o eDiscovery de dados
arquivados. Veeam Backup for Microsoft 365 permite aos
administradores de TI a delegar com segurança as restaurações de
e-mails, arquivos e mais do Portal de Restauração de Autosserviço
e fornece suporte para storage de objeto de longo prazo
e baixo custo no Microsoft Azure Archive, o que facilita atender
a requisitos legais e de conformidade.

eDiscovery de dados do Microsoft 365: Sem acesso fácil a uma
cópia de seus dados, a recuperação de e-mails, para questões
regulatórias ou de conformidade, pode consumir tempo
e dinheiro e ainda representar uma interrupção significativa
nos negócios. Com a Veeam, é possível aproveitar os recursos
avançados de pesquisa e as opções de exportação para realizar
eDiscovery nos seus dados do Microsoft 365.
Armazene os backups no lugar de sua escolha: Configure
facilmente múltiplos jobs de backup e envie seus backups
para o local de sua preferência, seja para o storage local ou
nuvem pública. E para o storage de longo prazo, os clientes
podem criar uma cópia de backup dos dados do Microsoft 365
diretamente a partir do storage de objeto e armazená-la no
storage do Azure Archive de longo termo — com menor custo
e diferentes opções de períodos de retenção — para atingir com
mais eficiência a Regra 3-2-1 e ter confiança que seus dados
estejam protegidos com segurança.
Portal de autosserviço de restauração: Permita os clientes
a iniciar com segurança as restaurações de e-mails, arquivos
e mais. O portal baseado na Web fornece um local centralizado
para dividir com eficiência as permissões de restauração
e acesso para toda a sua organização, sem a necessidade de
oferecer acesso direto ao servidor de backup — economizando
tempo e mantendo a segurança.

Microsoft e Veeam
Juntas, Microsoft e Veeam vão além dos cenários típicos de
backup e recuperação. Garantimos que seus dados estejam sempre
disponíveis, protegidos e operando ativamente para os negócios
de nossos clientes. Não importa onde seus dados residem — seja
no Microsoft Azure, Azure Stack Hub, Azure Stack HCI, Azure
Kubernetes Service ou Microsoft 365 — nós nos certificamos que
estejam disponíveis quando e onde você precisar. As soluções
da Veeam permitem que as empresas diminuam os custos movendo
dados para o Azure, reduzam riscos fazendo o backup do Microsoft
365 e garantam a disponibilidade e proteção de cargas de
trabalho baseadas na nuvem.
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