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Úvod 
IT je všude. Podívejte se na libovolný obor, malý nebo 
velký, a uvidíte význam IT. Existuje větší výběr než 
kdy dříve, ať jde o aplikace, hardware, virtualizaci, 
úložiště, sítě a další věci. Firmy jsou těmito možnostmi 
a rozhodnutími pravidelně bombardovány. Bez ohledu 
na to, zda jde o rozhodnutí zůstat na místní úrovni nebo 
expandovat do světa, zůstat onsite nebo přejít do cloudu, 
případně třeba neplánovat další kroky, tato obchodní 
rozhodnutí jsou stále důležitější. 

Nejzásadnější součástí těchto rozhodnutí jsou záležitosti 
týkající se ochrany dat zákazníků. Vážně! Vzhledem 
k tomu, že objem dat roste o více než 60 % ročně, je 
flexibilní ochrana dat, která hladce zvládá rozšiřování 
a škálování, významnější než v minulosti. Ať už jsou vaše 
data virtualizovaná, běží na virtuálních serverech nebo 
v cloudu, za ochranu těchto dat odpovídá v každém 
případě firma. Tato data je třeba chránit, ať už jsou určena 
pro produkční prostředí nebo testování, pouze onsite 
nebo v cloudu. A tady přichází na scénu řešení Veeam®.
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Onsite, cloud a hybridní prostředí:  
to vše je součástí mé strategie IT
Dnes se jen zřídkakdy setkáme se zákazníky, kteří nevyužívají kombinaci různých 
prostředích v různých umístěních. Úlohy a data se tedy nacházejí onsite i v cloudu. 
Ochranu dat je třeba změnit v mnoha aspektech: fyzické, virtuální, cloudové, 
multicloudové prostředí. Dochází k transformacím a modernizacím a pro ochranu 
VAŠICH dat je třeba připravit komplexní strategii!

Veřejný cloud je součástí téměř každého rozhodnutí o infrastruktuře. Dnes se 
běžně setkáte s infrastrukturou jako službou (IaaS) a vrstvami cloudového aktivního 
a neaktivního úložiště. Většina organizací v současnosti k zajištění svých potřeb 
ochrany a obnovení dat používá prostředky onsite i prostředky veřejného cloudu. 

Všechny úlohy musí být chráněné a přenosné, a to bez ohledu na to, zda jsou 
kritické, slouží nativním cloudovým aplikacím nebo vstupuje do hry úložiště pro 
dlouhodobá data. A přestože jsou cloudy bezpečné, hlavní prioritou poskytovatele 
cloudu je udržovat infrastrukturu v provozu. Odpovědnost za zálohování dat stále 
nese samotná organizace. Říká se tomu model sdílené odpovědnosti. 

Co to znamená? Stejně jako u tradičních úloh onsite odpovídá vaše organizace 
za ochranu všech aplikací a dat. Potřebujete řešení zálohování a obnovení, které 
funguje všude, s možností uchovávat tři kopie, pokud možno na dvou typech médií, 
z nichž jedno je v jiném, fyzicky odpojeném umístění. To je pravidlo 3-2-1.
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Dokážu chránit všechny aplikace  
a data stejným způsobem?
Tady to začíná být trochu nepřehledné. Historicky byla řešení ochrany dat prodávána různě 
a různě byly také hodnoceny způsoby využití. Například:
• Podle počtu serverů

• Podle počtu soketů nebo CPU

• Podle počtu operačních systémů

• Podle počtu virtuálních počítačů 

• Podle počtu uživatelů

• Podle počtu aplikací

• Na základě kapacity úložiště

• A tak dále

V každém datovém centru je většina úloh virtualizovaných a další jsou spuštěné na počítači bare-
metal. Většina zákazníků přešla na hybridní přístup s úlohami ve více prostředích, nebo dokonce 
ve více cloudech. Některé licence jsou trvalé, jiné fungují na bázi předplatného a další kombinaci 
obojího. V cloudu je většina úloh virtualizovaných ve sdíleném prostředí pro více klientů. To se 
téměř vždy prodává formou předplatného. Dodavatelé softwarových aplikací uplatňují také různá 
pravidla pro udělování licencí. Je v tom prostě nepořádek.

Ochrana všech úloh a všech aplikací v různých umístěních byla z tohoto důvodu vždy tak trochu 
hádanka. To vede k mnoha různým úlohám s mnoha různými typy licencí, z nichž některé jsou 
jedinečné jen pro některé hypervisory, aplikace nebo operační systémy. Je to matoucí, neefektivní 
a často to přináší problémy koncovým uživatelům, kteří jen potřebují chránit svá data. 

Existuje lepší způsob a společnost Veeam má TO SPRÁVNÉ řešení!
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Univerzální licence Veeam: přenosná 
licence, která umí něco navíc
Univerzální licence Veeam (VUL) je flexibilní předplacená 
licence „na úlohu“ chránící všechny úlohy onsite a v hybridních 
i multicloudových prostředí. Jako první v oboru je licence VUL 
přenosná a přenositelná mezi úlohami. Je tedy připravená na 
budoucnost. Licenci lze snadno přesouvat z fyzického prostředí 
do virtuálního a multicloudového. Windows, Linux, úložiště NAS, 
VMware, AWS, Azure a další.

Licence VUL poskytuje organizacím skutečně přenosné licenční 
řešení, které umožňuje využívat fond přenosných licencí téměř pro 
jakoukoli úlohu na platformě Veeam. 

S licencí VUL nyní uživatelé Veeam mohou zakoupit balíček licencí 
pro libovolnou úlohu v libovolném umístění. Pomocí licence VUL 
můžete chránit následující:

• Virtuální počítače

• Fyzické servery a pracovní stanice

• Úlohy s nativní podporou cloudu 

• Podnikové aplikace

• Nástroje Veeam Explorer™

• Sdílené soubory NAS

• A mnohem více!
Tady je to, na co čekáte: tři hlavní důvody pro zavedení licence VUL 
k ochraně VŠECH úloh, nejen cloudových! 

Univerzální licence Veeam (VUL)
Jednotná přenosná licence pro všechny úlohy

AWS

Azure

Google Cloud

IBM Cloud

VMware vSphere

Microsoft Hyper-V

Nutanix AHV

Databáze

Microsoft

Kubernetes

Windows

Linux

MAC

UNIX

NAS Office 365

Cloudové
prostředí

Fyzické
prostředí SaaS Aplikace

Virtuální
prostředí

Zálohování sady Office 365 a platformy Kubernetes vyžaduje zvláštní licenci a není součástí VUL.
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1. Licencujte, co chcete a kdy chcete (jinými slovy: přenosnost)
Licence VUL vám dává svobodu chránit libovolnou virtuální, fyzickou nebo cloudovou 
úlohu bez dalších plateb či poplatků. Přenosnost má několik aspektů, pojďme se na ně 
podívat blíže. 

Licence VUL podporuje více produktů! Můžete licencovat více produktů a funkcí 
v libovolném prostředí. Licencujte, co chcete, a přesouvejte licence podle potřeby. 
Licence VUL umožňuje chránit několik typů úloh pomocí jednoho typu licence. Patří 
mezi ně:

Virtuální prostředí: Hypervisory VMware vSphere, Microsoft Hyper-V a Nutanix AHV

Fyzická prostředí: Nástroje Veeam Agent for Microsoft Windows, Linux, MacOS, AIX 
a Solaris

Nativní v cloudu: Chraňte cloudy AWS EC2, RDS a další, virtuální počítače Microsoft 
Azure a úlohy Google Cloud 

Podnikové aplikace: Veeam Plug-in for SAP HANA a Oracle RMAN

Sdílené soubory: Sdílené soubory v úložišti připojeném k síti (NAS)

Zálohování do objektového úložiště: S možnostmi AWS, Azure, GCP a kompatibilními 
se službou S3 včetně neměnného archivního úložiště odolného proti ransomwaru 

Tři hlavní důvody pro zavedení univerzální 
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Používejte licence tak, jak chcete vy! Už nemusíte mít obavy, že vám zůstanou nepotřebné licence pro konkrétní produkty. Vaše 
úlohy se mohou během svého životního cyklu přesouvat mezi fyzickým, virtuálním a cloudovým prostředím a licence se nyní 
mohou pohybovat s vámi, kdykoli a kdekoli potřebujete ochranu. To šetří váš čas a peníze! 

Chraňte své virtuální počítače, fyzické agenty, cloudová prostředí a podnikové aplikace pomocí jednoho typu přenosné licence!

Chraňte několik úloh v několika umístěních 
pomocí jednoho typu přenosné licence

Úlohy VUL Veeam Backup & Replication a Veeam Availability Suite

Prostředí Onsite, cloudové a hybridní

Virtuální počítače VMware, Hyper-V a Nutanix AHV

Fyzické servery a pracovní stanice Windows, Linux, MacOS, AIX a Solaris

Podnikové aplikace Microsoft Exchange, SQL, AD a SharePoint, SAP HANA, Oracle a další

Nativní podpora cloudu AWS, Microsoft Azure a Google Cloud Platform

Sdílené soubory NAS Ano
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Společnost Veeam se zaměřuje na zákazníky a podporuje je tím, že jim nabízí 
nezávislý přístup k ochraně dat. Do toho patří možnost ochrany dat bez 
ohledu na konfiguraci. Díky nezávislosti na hardwaru, hypervisoru a cloudu 
vám společnost Veeam dává možnost vybrat si a vyhnout se závislosti na 
konkrétním dodavateli. Můžete své stávající prostředí využívat tak, jak 
chcete. To se týká i licencí. 

Více cloudů (nebo raději jen jeden)

Rozšiřte úlohy do cloudu s jistotou, že budou chráněny stejným způsobem 
a za stejnou cenu jako úlohy onsite, to vše bez poplatků za cloud nebo 
nutnosti pořizovat další nebo jedinečné licence. Je to tak, ŽÁDNÁ DAŇ ZA 
CLOUD! Chraňte všechny úlohy, v cloudu i onsite, pomocí jedné licence.

Elasticita

Přesun do cloud. Přesun zpět do prostředí onsite. Rozšiřování a růst. Pohyby 
a přesuny. Licence VUL jsou vám k dispozici všude, kam vás životní cyklus 
prostředí zavane! Chraňte všechny úlohy, které uznáte za vhodné. S licencí 

VUL můžete začít v malém a rozšiřovat se podle měnících se potřeb. Nejste 
si jisti, jak to funguje v různých prostředích? Zvažujete přesun do cloudu, ale 
zatím nejste úplně připraveni? To jsou perfektní důvody, proč je licence VUL 
díky své přenositelnosti to pravé pro všechny rostoucí moderní organizace.

Vyhněte se závislosti na výrobci

Nenechte si vnutit závislost na řešení ochrany dat, které vyžaduje drahá, 
proprietární hardwarová zařízení, což vede ke zbytečným nákladům a nižší 
flexibilitě. Řešení Veeam efektivně připraví vaši infrastrukturu na budoucnost, 
protože nevyžaduje specializovaný hardware. Několik dodavatelů zálohování 
inzeruje ochranu dat v cloudu, ale pak vyžaduje proprietární řešení úložiště 
a účtuje si poplatky za ochranu dat v cloudu. Díky řešení Veeam se této 
závislosti můžete zbavit a zakoupit jen to, co potřebujete. 

Široký ekosystém partnerů poskytujících úložiště a aliančních partnerů 
společnosti Veeam se postará o to, že můžete používat hardware, který si 
vyberete, maximalizovat návratnost investice a rozšiřovat se podle měnících 
se potřeb bez závislosti na dodavateli. To je flexibilita!

2. Svoboda volby
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Jeden typ licence umožňuje přenosnost, ale také výrazně usnadňuje 
správu licencí. Vyšlapává cestičku centrálně spravovanému prostředí 
pro předplacené i trvalé licence. Centrální správa představuje revoluční 
změnu pro ty, kteří potřebují jednotný přehled o všech licencích v jednom 
kombinovaném a centrálně spravovaném prostředí. 

Navíc nutnost práce s menším počtem licencí znamená méně smluv a méně 
rozdílných dat expirace. Licence VUL poskytuje licenci pro více typů úloh – 
virtuálních, fyzických i cloudových. To znamená, že zvládnete udělat více 
s jedním flexibilním typem licence. 

A konečně společnost Veeam nabízí flexibilnější možnosti nákupu. Ať už vás 
zajímají nižší vstupní náklady, model provozních nákladů nebo chcete platit 
předem, máme podmínky, které uspokojí vaše potřeby. Plaťte předem nebo 
jednou za rok, abyste měli maximální flexibilitu. Je to vaše volba. 

Vyberte si jednu ze tří jednoduchých možností nákupu pro maximální 
ochranu:

• Veeam Availability Suite™ – zahrnuje monitorování nástroje Veeam 
ONE!

• Veeam Backup & Replication

• Veeam Backup Essentials™ – zahrnuje monitorování nástroje Veeam 
ONE!

Potřebujete podporu? V ceně je bez dalších poplatků zahrnuta nepřetržitá 
zákaznická podpora pro licence VUL. 

3. Zjednodušená (a centralizovaná) správa
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Shrnutí
Zákazníci potřebují chránit svá data bez ohledu na 
to, kde se nacházejí. Posláním společnosti Veeam je 
zjednodušit ochranu dat víc než kdy dříve, jak pro velké, 
tak i malé organizace. Licencování nesmí být překážkou 
modernizace vaší strategie ochrany dat. Licence VUL 
je na trhu od roku 2019 a je obrovsky oblíbená. Navíc 
získala ocenění ve zprávě 2020 Gartner Backup Magic 
Quadrant, kde byla společnost Veeam na prvním místě 
v kvadrantu lídrů. Licence VUL změnila způsob, jak 
společnost Veeam poskytuje komplexní ochranu dat 
bez bariér a závislosti na výrobci, protože zákazníkům 
poskytuje větší výběr a flexibilitu. Tak to dělá společnost 
Veeam!

O správě licencí Veeam se více dozvíte na stránce   
https://www.veeam.com/licensing-pricing.html.

Univerzální licence Veeam (VUL)
Jednotná přenosná licence pro všechny úlohy

AWS

Azure

Google Cloud

IBM Cloud

VMware vSphere

Microsoft Hyper-V

Nutanix AHV

Databáze

Microsoft

Kubernetes

Windows

Linux

MAC

UNIX

NAS Office 365

Cloudové
prostředí

Fyzické
prostředí SaaS Aplikace

Virtuální
prostředí

Zálohování sady Office 365 a platformy Kubernetes vyžaduje zvláštní licenci a není součástí VUL.
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Společnost Veeam® je lídrem v řešeních zálohování, obnovení 
a správy dat, která zajišťují moderní ochranu dat. Poskytujeme 
jednotnou platformu pro cloudová, virtuální, fyzická prostředí, 
SaaS a Kubernetes. Naši zákazníci se mohou spolehnout, že 
jsou jejich aplikace a data chráněna a vždy dostupná, a to díky 
nejjednodušší, nejflexibilnější a nejspolehlivější platformě v oboru. 
Společnost Veeam chrání více než 400 tisíc zákazníků po celém 
světě včetně 82 % firem z žebříčku Fortune 500 a více než 60 % 
firem z žebříčku Global 2000. Součástí globálního ekosystému 
společnosti Veeam je více než 35 tisíc technologických partnerů, 
prodejců, poskytovatelů služeb a aliančních partnerů. Společnost 
Veeam sídlí ve městě Columbus v Ohiu a má pobočky ve více než 
30 zemích. Další informace naleznete na webu www.veeam.com 
nebo můžete společnost Veeam sledovat na LinkedInu @veeam-
software a Twitteru @veeam.

O společnosti Veeam Software

Jednoduché
Granulární obnovení, 
analýza, škálovatelná 

architektura

Flexibilní
Softwarově definované, 
hardwarově nezávislé, 

připravené na cloud

Spolehlivé
100% testovaný, přenosný 

formát dat, který „prostě 
funguje“
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