ÇÖZÜM ÖZETİ

Veeam + Cisco UCS
Yeni nesil veri merkezleri için çözüm
Unified Computing System (Cisco UCS™ ) ve Veeam Backup & Replication™ birlikte
yeni nesil veri merkezleri için modern veri koruma (Modern Data Protection™) sağlar.
Birleştirilmiş teknoloji yeni nesil veri merkezleri için son derece modern bir
teknoloji sağlayarak müşterilerin riskleri en aza indirmesine, çalışmama sürelerini
azaltmasına ve iş değişikliklerine kolayca uyum sağlamasına yardımcı olur.
Neden Veeam ve Cisco UCS?
Müşterilerimiz
Ne Diyor
“Bir Katman 1 uygulamasını
yedeklerken ve kurtarırken
performans en önemli
noktadır.
Veeam'in performansı o
kadar yüksek ki, şimdiye
kadar destek ekibi ile iletişim
kurmak zorunda kalmadık.
Hızlı, güvenilir ve sağlam
Veeam, SAP ve SQL Server
sanallaştırmalarında bize
güven veriyor.”
Dr. YP Chien
BT Yöneticisi
Kingston Technology
Company, Inc

Veeam® Modern Veri Korumadır. Sanal ortamlar için yedekleme ve
replikasyonda bir lider olarak Veeam, dünya çapında dört milyondan
fazla Sanal makineyi korumaktadır. Birçoğu sanal uygulamalar
için optimum hale getirilmiş Cisco UCS sunucu platformlarında
barındırılan en zorlu ortamlarda başarısı kanıtlanmıştır.
Cisco Systems; Cisco UCS, entegre bilgisayar, ağ ve doku tabanlı ara
bağlantıları ortak yönetim altında birleştirerek yakınlaştırılmış altyapıya
öncülük etmiştir. 2009 yılında tanıtılan Cisco UCS, son derece yüksek
performans, çok yönlü mimari ve verimli kullanımı sayesinde hızlı bir
şekilde benimsendi.
Veeam ve Cisco, birlikte aşağıdakileri sağlar:
Hızlı Kurtarma: UCS mimarisinin rekor kıran GÇ hızı ile Veeam
Backup & Replication Anında Sanal Makine Kurtarma teknolojisinin
birleşimi; kurumlara, sürekli veri koruma ve Katman 1 uygulamalarının
gerektirdiği en zorlu RPO ve RTO'ları karşılama becerisi sunar.
Kısa yedekleme pencereleri: Veeam dahili tekilleştirme, WAN
hızlandırma ve kurumsal tasarımının UCS platformu ile bir araya
gelmesi, müşterilerin zorlayıcı RPO'ları karşılayabilmek için yedekleme
pencerelerini %95 oranında azaltması anlamına gelir.
Size Uygun Depolama: Hem Veeam hem de UCS depolama cihazı/
protokolünden bağımsızdır ve kurumlara, Cisco’nun önceden
onaylanmış konfigürasyonlarını kullanma ya da kendi tercih ettikleri
depolama ile Cisco sunucuları temel alan bir referans mimari
oluşturma esnekliğini tanır
Teknoloji Hizalama: Veeam Backup & Replication Cisco ile
uyumludur ve hem UCS B-Serisi hem de C-Serisi sunucular üzerinde
UCS platformuna hazırdır. Veeam Software, Cisco’nun ekosisteminde
Tercih Edilen Çözüm Geliştiricisidir ve Cisco Çözüm Kataloğunda yer
almaktadır.
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Modern Veri Merkezi: Yarına Hazır
Sanallaştırılmış dünyada şirketler, modern veri merkezleri için sektör lideri
uygulamalar ve altyapılara ihtiyaç duyar. Sanallaştırma, veri koruma ve birleşik
altyapı bu yolculukta başarılı olmanın en önemli yollarıdır.
Cisco Birleşik Bilgi İşlem Sistemi ile Veeam Backup & Replication™ modern veri
merkezine giden yolda engelleri aşmanızı sağlar.
Instant VM Recovery™, replikasyon

Dahili WAN Hızlandırma (Built-in WAN Acceleration) ile
yedekleri kolaylıkla iş yeri dışına alın

En Hızlı RPO'lar: Depolama anlık görüntülerinden
yedekleme

Daha kolay uygulama geri yükleme: U-AIR®, Sanal
Laboratuvar (Virtual Lab), Microsoft Exchange ve
Microsoft SharePoint için Veeam Explorer™

Buluta Hazır Self Servis Kurtarma, Veeam Backup
& Replication Cloud Edition, vCloud Director ve
System Center Virtual Machine Manager

Kurumsal mimari, esnek tasarım
Cisco UCS ile Birleşik altyapı yönetimi

VMware vSphere ve Microsoft
Hyper-V

İş hedefleri karşılandı
Teknoloji esnekliği elde edildi

Modern
Veri Merkezi

Cisco UCS ile Birleşik Veri Merkezi

Yarına hazır

Veeam Backup Management Suite™
ile Modern Veri Koruma

Tek bir aracısız yedeklemeden 26 kurtarma senaryosu

Cisco UCS Doku Ara bağlantıları ile en üst düzey
bağlanabilirlik

Cisco UCS ile dünya rekoru performans
VMware vSphere ve Microsoft Hyper-V için oluşturulan
veri koruması
Depolama verimliliği için dahili tekilleştirme

Cisco UCS ile esnek tasarım seçenekleri:
yaprak ve raf sunucular
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