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Veeam
A Veeam® é a líder em soluções de backup que oferecem
proteção de dados moderna. A Plataforma Veeam é a solução
de proteção de dados mais completa para todos os dados –
quer seja implantada no local, na nuvem, por meio de Backup
como Serviço (BaaS) ou Recuperação de Desastres como
Serviço (DRaaS). A solução foi projetada para acelerar
a agilidade de negócios, automatizando os recursos principais
de backup e recuperação, permitindo um gerenciamento
Inteligente de dados.

A plataforma Veeam ajuda você a evoluir a forma como

gerencia dados em ambientes no local e na nuvem, Software
como Serviço (SaaS) e aplicações corporativas. Você também
pode aprimorar a segurança dos seus dados empresariais,
enquanto garante a disponibilidade de dados para qualquer
aplicação ou infraestrutura de nuvem.
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Licença Universal Veeam
A Licença Universal Veeam (VUL)
é uma solução flexível e com portabilidade
para proteger várias cargas de trabalho
no local e na nuvem. Não importa se as suas
cargas de trabalho são nativas da nuvem,
virtuais, físicas, baseadas em aplicação
ou até network attached storage (NAS)
não estruturado ou uma combinação de tudo
isso, todas elas podem ser protegidas com a VUL.
Além disso, a VUL tem recursos completos
e inclui suporte Production contínuo.
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Portfólio da Veeam
O portfólio da Veeam atende a clientes de todos os tamanhos, com opções de licenças portáteis e flexíveis
para facilitar a proteção das cargas de trabalho.

Ofertas
Backup e Recuperação Veeam Backup & Replication
O principal produto da Veeam, o Veeam Backup & Replication™, oferece disponibilidade confiável para todas
as suas cargas de trabalho de nuvem, virtuais e físicas e Kubernetes. Com um console de gerenciamento
projetado para simplicidade, você pode fazer rapidamente backup, arquivamento, recuperação e replicação
de maneira rápida, flexível e confiável.
Backup SaaS Veeam Backup for Microsoft Office 365
O Veeam Backup for Microsoft Office 365 elimina o risco de perda de dados do Office 365,
incluindo o Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business e Microsoft Teams.
Kubernetes Kasten K10
Kasten é a plataforma completa para proteção de dados nativa de nuvem, fornecendo uma solução fácil
de usar, escalável e segura para backup de Kubernetes (incluindo OpenShift) e mobilidade de aplicação.
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Pacotes
Veeam Availability Suite
O Veeam Availability Suite™ tem a tecnologia de monitoramento do Veeam ONE™ e as capacidades avançadas
de proteção de dados do Veeam Backup & Replication, em um pacote corporativo que atende tanto às suas
necessidades de proteção quanto de análise. Ao combinar esses dois produtos líderes do setor, os clientes
terão mais facilidade em atender suas necessidades de proteção avançada de dados, ao mesmo tempo
em que obtêm perspectivas importantes de suas configurações, para maior proteção de dados e agilidade
nos negócios.
Veeam Backup Essentials
O Veeam Backup Essentials™ também tem a tecnologia de monitoramento do Veeam ONE e os avançados
recursos de proteção de dados do Veeam Backup & Replication, fornecendo backup, recuperação,
monitoramento e geração de relatórios avançados, fáceis de usar e econômicos para até 50 cargas de trabalho
físicas, virtuais e na nuvem.
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Complementos
Monitoramento e geração de relatórios Veeam ONE
O Veeam ONE fornece gerenciamento verdadeiramente proativo para qualquer ambiente de backup,
com visibilidade, relatórios e análises que ajudam a detectar anomalias antes que elas se transformem
em problemas, a simplificar a experiência de suporte e a gerenciar backups de acordo com suas metas
de conformidade.
Recuperação de desastres Veeam Disaster Recovery Orchestrator

O Veeam Disaster Recovery Orchestrator foi desenvolvido especificamente para atender às necessidades
de continuidade dos negócios e recuperação de desastres (BCDR) de ambientes complexos de TI.
Ele ajuda a cumprir essas metas, além de reduzir a complexidade dos processos de DR, que tendem
a ser manuais e demorados. De fato, o Veeam Disaster Recovery Orchestrator permite testar,
autodocumentar e executar planos de DR automaticamente com apenas um clique, recuperando tudo,
desde uma única aplicação a sites inteiros.
NAS Capacity Packs
A VUL pode ser usada para proteger até 500 GB de dados de NAS. NAS Capacity packs oferecem
uma opção de complemento mais conveniente para proteger dados de NAS, quando você possui
licenças do Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication ou Veeam Backup Essentials.
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Soluções autônomas nativas de nuvem
Veeam Backup for AWS, Veeam Backup for Microsoft Azure e Veeam Backup for Google Cloud Platform
fornecem backup e recuperação nativos de nuvem, desenvolvidos especificamente para as plataformas
que protegem, ajudando os usuários a superarem facilmente QUALQUER perda de dados na nuvem.

Nativo de nuvem significa que a Veeam aproveita a tecnologia e a infraestrutura do provedor de nuvem
para fornecer a melhor proteção de dados possível para aquela plataforma, a fim de:
• Oferecer RPOs e RTOs extremamente baixos, usando snapshots nativos, totalmente automatizados
para simplicidade e escala
• Controlar os custos da nuvem fazendo o backup de snapshots nativos para camadas econômicas
de storage de objetos
• Proteger os dados contra ameaças, integrando-os a serviços de gerenciamento de identidade e acesso
Quando as soluções nativas de nuvem são combinadas com a plataforma Veeam e nosso formato portátil
de backup, você tem o gerenciamento definitivo de sua infraestrutura de múltiplas nuvens ou de nuvem
híbrida e pode mobilizar seus dados de, para e entre QUAISQUER plataformas.
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Versões e edições de produtos da Veeam

Um produto da Veeam tem dois componentes principais que estão sujeitos a alterações: versão e edição.

Versões de produto
Cada nova versão se refere a um novo lançamento de software. Clientes existentes com contratos ativos são convidados para fazer o download
das versões mais recentes, a fim de se manterem atualizados com o mais novo conjunto de recursos. Uma vez que o upgrade da nova versão
é feito, é impossível fazer o downgrade para uma versão anterior.
Cada versão adiciona novos recursos e funcionalidades à versão anterior. O número de versão define a iteração do software e pode ser
identificado pelo número que vem após a letra V, por exemplo, Vxx. A versão mais recente e a documentação relacionada, incluindo as
Notas de lançamento e O que há de novo, podem ser encontradas no menu Minha conta - Meus produtos
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Edições de produto
A edição da licença do produto define o nível de recursos do Software/Produto. As licenças por socket
da Veeam têm três edições: Standard*, Enterprise* e Enterprise Plus. A edição Standard* tem os recursos
básicos, enquanto a Enterprise Plus tem a maior quantidade de recursos.
Já a Licença Universal Veeam oferece todos os recursos e portabilidade entre cargas de trabalho e ambientes.
Veja uma lista de comparação completa aqui.
Edições
Tipo de licença

Licença por Socket

Oferta

Standard

Enterprise*

Enterprise Plus

Veeam Availability Suite

Sim*

Sim*

Sim*

Veeam Backup & Replication

Sim*

Sim*

Sim*

Veeam Backup Essentials

Sim

Sim

Sim

*Disponível somente para clientes com as Edições de Produto acima, que compraram antes de 1º de janeiro de 2021.
Não disponível para novas vendas.
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A tabela abaixo mostra a combinação de opções para os principais recursos e tipos de licença da Veeam.

Recurso

Licença Universal Veeam
(VUL)?

Disponível com a licença
por socket?

Disponível quando
a VUL é mesclada
com uma licença
por socket?

Proteção Contínua de Dados

Sim

ENT+

Não

Plug-ins para AWS e Azure

Sim

Não

Não

Archive Tier

Sim

ENT+

Não

Repositório Linux Seguro

Sim

Todos

Sim

Recuperação instantânea para NAS

Sim

Não

Sim

Recuperação Instantânea para SQL/Oracle

Sim

ENT+ e ENT

Não

Recuperação Instantânea de qualquer item para Hyper-V

Sim

Todos

Sim

Veeam Agent for Mac

Sim

Não

Sim

API RESTful

Sim

ENT+

Não
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Opções de upgrade
Se você é um cliente existente com uma licença por socket, ainda com um contrato de suporte
ativo, e tem interesse em otimizar sua solução de proteção de dados, sugerimos que faça o upgrade
para a Licença Universal Veeam (VUL) - a solução de licenciamento flexível, portátil e econômica
para o panorama de cargas de trabalho em constante mudança. Ao fazer upgrade para a VUL,
você terá acesso a todos os recursos do produto e suporte contínuo. Você também poderá aplicar
a VUL às cargas de trabalho de sua preferência.
Com a VUL, suas licenças podem evoluir com o seu negócio, além de muitos outros benefícios!
Se prefere manter seu nível de licenciamento atual, recomendamos que mantenha um nível
de suporte ativo. Porém, se quiser fazer o upgrade da sua edição por soquete atual para uma
produto com mais recursos, a única opção disponível é fazer o upgrade para a Enterprise Plus.
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Possibilidades adicionais
Soluções atuais

Alternativas

Preocupações

Benefícios

Comprar mais
licenças

Você pode ter comprado um número limitado
de licenças da Veeam porque queria fazer testes,
tinha capacidade limitada ou estava gerenciando
uma empresa menor ou menos cargas de trabalho.
Você pode ter várias soluções/fornecedores/
provedores para gerenciar seus backups.

Ao estender sua proteção de dados para a Veeam, os clientes melhoram
seus recursos de proteção de dados, simplificam seu panorama de fornecedores
e otimizam os custos.

Veeam Backup & Replication

Migrando para

Falta de flexibilidade

Portabilidade universal: As licenças podem ser usadas para vários produtos da Veeam e cargas
de trabalho.

Veeam Availability Suite

Assinatura VUL

Somente no local

Licença por socket na edição
Standard ou Enterprise

VUL perpétua

Suporte apenas para VMware vSphere e Microsoft
Hyper-V

Veeam Backup Essentials
Veeam Backup & Replication
Veeam Availability Suite
Veeam Backup for Office 365
Backup e recuperação nativos
para AWS
Backup e recuperação nativos para
o Azure
Backup nativo do Google Cloud

Uso simplificado: maior facilidade de compra, gerenciamento e recursos de mescla de licenças.

Sem proteção de endpoints, compartilhamentos
de arquivos NAS ou aplicações

Valor maior: Mais recursos a um preço menor por carga de trabalho, e o cliente compra aquilo
que precisa.
Previsibilidade de preço: Compre contratos plurianuais
Pagamento por utilização: Compre somente o que é necessário
Sem “aprisionamento”: Nenhuma obrigação de renovar assinaturas.
Obtenha suporte Production contínuo durante toda a validade da sua licença sem custo adicional

PERGUNTAS FREQUENTES Veeam.com
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Soluções atuais

Alternativas

Preocupações

Benefícios

Veeam Backup Essentials

Veeam Backup & Replication

Tem capacidade limitada de até 50 cargas
de trabalho

Você pode precisar proteger e monitorar mais do que 50 cargas
de trabalho.

Os clientes precisam de uma maneira
de monitorar sua infraestrutura

Veeam Availability Suite une os recursos de monitoramento
do Veeam ONE às capacidades avançadas de proteção de dados
do Veeam Backup & Replication em um pacote corporativo, que
atende tanto às necessidades de proteção quanto de análise
da empresa. Ao combinar esses dois produtos líderes do setor,
os clientes terão mais facilidade em atender suas necessidades
de proteção avançada de dados, ao mesmo tempo em que obtêm
perspectivas importantes de suas configurações, para maior proteção
de dados e agilidade nos negócios.

Veeam Availability Suite

Veeam Backup & Replication
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Soluções atuais

Alternativas

Preocupações

Benefícios

Veeam Backup Essentials

Veeam Backup
for Office 365

Você pode não conhecer os sete motivos pelos
quais é sua responsabilidade fazer o backup
do Office 365.

O Veeam Backup for Office 365 oferece a proteção
e o monitoramento de que você precisa para uma solução
de backup holística, que inclui o Office 365

Veeam Backup & Replication
Veeam Availability Suite

Veeam Backup Essentials

NAS Capacity Packs

•

Exclusão acidental

•

Confusão/brechas na política de retenção

•

Ameaças internas à segurança

•

Ameaças externas à segurança

•

Requisitos legais e de conformidade

•

Migrações e implantações híbridas

•

Estrutura de dados do Teams

Dados não estruturados em crescimento
constante não são protegidos e as soluções
existentes podem ser
difíceis de gerenciar

Backup de NAS simples e avançado
Storage de dados de NAS flexível
Arquitetura confiável
Preço para ambientes de pequenas empresas

Veeam Backup & Replication
Veeam Availability Suite

Backup de NAS (com
VUL adicional)

Dados não estruturados em crescimento
constante não são protegidos e as soluções
existentes podem ser difíceis de gerenciar

Backup de NAS simples e avançado
Storage de dados de NAS flexível
Arquitetura confiável
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Soluções atuais

Alternativas

Preocupações

Benefícios

Veeam Backup & Replication

Veeam ONE

Veeam Availability Suite

Veeam Disaster Recovery
Orchestrator

Você pode precisar do recurso de recuperação de
desastres (DR)

O Veeam ONE e/ou Veeam Disaster Recovery Orchestrator fornecem
visibilidade completa e uma solução totalmente integrada de monitoramento,
geração de relatórios e planejamento de capacidade, com testes
automatizados de DR e documentação dinâmica.

Veeam Backup & Replication

Plug-in for SAP HANA

Permita que os DBAs usem a Veeam como destino de backup.

Veeam Availability Suite

Oracle RMAN

Os DBAs têm 100% de controle sobre os processos de backup e restauração.
Proposta de valor dos plug-ins

Veeam Backup Essentials

A plataforma de gerenciamento de dados K10 da Kasten foi desenvolvida
especificamente para Kubernetes e oferece às equipes de operações
corporativas um sistema fácil de usar, escalável
e seguro para backup e restauração, recuperação de desastres
e mobilidade de aplicações do Kubernetes. K10 fornece uma API nativa do
Kubernetes e inclui recursos como consistência de espectro total, integrações
com banco de dados, descoberta de aplicações automática, mobilidade em
múltiplas nuvens e uma avançada interface de usuário baseada na web.

Kasten K10

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Veeam Backup para Office 365

Veeam Backup Essentials
Veeam Backup & Replication

Os clientes podem utilizar soluções de backup
legadas
que são caras demais para manter.

Dependendo das suas necessidades e do tamanho do ambiente,
as soluções da Veeam podem fornecer backup completo, replicação,
monitoramento e recuperação de desastres, tudo a partir de uma única
plataforma, oferecendo simplicidade, confiabilidade e economia para todas
as cargas de trabalho.

O backup autônomo na nuvem não é suficiente
para cobrir cargas de trabalho físicas e virtuais

Um tipo de licença para todas as cargas de trabalho – físicas,
virtuais e na nuvem.

Veeam Availability Suite
Nuvem autônoma

Veeam Backup Essentials
Veeam Backup & Replication
Veeam Availability Suite
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Conclusão
Para garantir que os seus negócios e dados estejam protegidos, a Veeam sugere o upgrade para a edição e opção
de licenciamento recomendada, que atenda a suas necessidades de negócios. Este guia oferece orientações sobre
a preparação e execução do upgrade de sua versão ou edição de produto, ou a adição de novos produtos – atividades
essenciais para manter um ambiente preparado para o futuro.
Talvez haja alguns cenários que não foram abordados neste guia. Para essas situações, deve-se buscar orientações
especializadas com um Parceiro da Veeam, o setor de Vendas ou um especialista de renovação.

Definições
Produtos

Grupo de recursos projetados para funcionar de forma sinergística sob uma interface, chave de licença e título
(ou seja, software)

Ofertas

Software oferecido ou comercializado com uma métrica específica de valor, modelo de compra, programa de suporte
e política de licenciamento

Pacotes

Oferta composta por um grupo específico de Software, ofertas e/ou complementos oferecidos juntos e com desconto

Complementos

Ofertas dependentes, oferecidas de modo complementar ou adicional a uma oferta independente

Edição

Variação de um produto que pode conter menos ou mais recursos do que o padrão
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