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Etapa 1: 
Explicar por que o backup  
do Microsoft 365 é necessário

É fácil querer pular esta etapa, 
mas é comum os profissionais 
de TI questionarem se um backup 
é mesmo necessário. Aqui estão algumas 
ferramentas para ajudar você nessa 
discussão. 

Blog: modelo de responsabilidade 
compartilhada

Entrevista em vídeo: recursos nativos 
do Microsoft 365 vs. backup de terceiros

Relatório Especial: Os 7 motivos críticos 
para fazer backup do Microsoft 365

Etapa 2:
Mostrar o produto

Você conhece seu chefe e colegas 
melhor do que nós e, em alguns casos, 
nada melhor do que mostrar a eles 
como o produto é ótimo. Crie algumas 
tarefas de backup ou execute algumas 
restaurações de teste. Deixe eles fazerem 
um test drive.

Vídeos demonstrativos ao vivo  
(programação com perguntas e respostas 
ao vivo em breve)

Demonstrações gravadas  
(assistir sob demanda)

Teste GRÁTIS do Veeam Backup  
for Microsoft 365

Explique os motivos para  
fazer backup do Microsoft 365 
Agora que você sabe que o Veeam® Backup for Microsoft 365 é a solução certa para proteger seus dados 
do Microsoft 365, use este guia passo a passo para convencer outras pessoas — seu chefe, um colega ou até 
a sua equipe — de que isso é importante.

Alguns links podem apresentar conteúdo em Inglês.

Etapa 3: 
Comparar a Veeam 
com os outros

Qualquer empresa pode escrever uma 
"história de sucesso" e gerar uma boa 
impressão. É por isso que adoramos 
plataformas de análises de terceiros. 
Profissionais de TI reais compartilham 
suas próprias análises, isentas e sem 
edições. Veja como nos saímos 
no mundo real!

Plataforma de análises TrustRadius

Plataforma de análises G2 Crowd

Canal da Veeam no Reddit

Etapa 4: 
Planejar o orçamento  
e opções de preços

O licenciamento da Veeam é muito 
simples. Conte seus usuários 
do Microsoft 365 — esse é o número 
de licenças que você precisa! A única 
outra decisão é se você prefere 
um contrato de um, três ou cinco anos. 
Quanto mais longo o contrato, mais 
você economiza!

Informações sobre preços

Calculadora de preços

Perguntas frequentes sobre licenciamento

Estamos aqui para ajudar!  
Se você precisar de ajuda para explicar o Veeam Backup for Microsoft 365, entre em contato. 
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