Office 365 yedeklemesinin
önemini gösterin
Office 365 verilerinizi koruyacak doğru çözümün Veeam® Backup for Microsoft Office 365 olduğunu
öğrendiğinize göre, şimdi sıra adım adım kılavuzumuzu kullanarak bunun ne kadar önemli olduğunu
patronunuza, iş arkadaşlarınıza ve tüm ekibinize göstermekte!
Bazı bağlantılarda İngilizce içerikler bulunabilir.

1. Adım:
Office 365 yedeklemesine
neden ihtiyaç duyduğunuzu
anlatın
Bu adımı kolayca atlamak istediğinizi
biliyoruz, ama pek çok BT uzmanı
yedeklemenin gerçekten gerekli olup
olmadığı konusunda hala tereddüt yaşıyor.
İşte bu tartışmaya açıklık getirmenize
yardımcı olacak bazı kaynaklar:
Karşılıklı Sorumluluk Modeli blogu
Office 365'e Özgü Yetenekler ile Üçüncü
Taraf Yedeklemeleri karşılaştıran röportaj
videosu
"Office 365'i Yedeklemek için 7 Kritik
Neden" Özel Raporu

2. Adım:

Ürünü gösterin
Patronunuzu ve iş arkadaşlarınızı en
iyi siz tanıyorsunuz. Bazı insanlar için
yapabileceğiniz en iyi şey, onlara bu
ürünün ne kadar muhteşem olduğunu
göstermek olabilir. Yedekleme görevleri
oluşturabilir ya da geri yükleme testleri
gerçekleştirebilirsiniz. Kuruluşunuzu bir
test sürüşüne çıkarın.
Canlı demo videoları (Canlı Soru-Cevap
etkinliğiyle yapılacak yaklaşan program)
Kayıtlı demolar (isteğe bağlı olarak
izlenebilir)
ÜCRETSİZ Veeam Backup for Microsoft
Office 365 deneme sürümü

3. Adım:

4. Adım:

Tüm şirketler, iyi bir izlenim oluşturmak için
kendilerine bir "Başarı Hikayesi" yazabilir.
İşte tam da bu yüzden, üçüncü taraf
inceleme platformlarını çok seviyoruz. Bu
platformlarda gerçek BT uzmanları kendi
yorumlarını tüm açıklığıyla olduğu gibi
paylaşıyor. Gerçek dünyada rakiplerimizi
nasıl geride bıraktığımızı öğrenin!

Veeam'in lisanslama seçenekleri oldukça
kolaydır. Kaç lisansa ihtiyaç duyduğunuzu
öğrenmek için Office 365 kullanıcılarınızı
saymanız yeterli! Geriye yalnızca hizmet
sözleşmeniz için bir, üç veya beş yıllık
seçeneklerimizden hangisini tercih
edeceğinize karar vermek kalıyor.
Sözleşmeniz ne kadar uzun süreli olursa
o kadar tasarruf edersiniz!

Veeam'i rakipleriyle
karşılaştırın

TrustRadius inceleme platformu
G2 Crowd inceleme platformu
Veeam Reddit kanalı

Bütçe ve fiyatlandırma
seçeneklerini planlayın

Fiyatlandırma bilgileri
Fiyat hesaplayıcı
Lisanslama hakkında SSS

Size yardımcı olmak için buradayız!
Veeam Backup for Microsoft Office 365'e sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu göstermek için
yardıma ihtiyaç duyuyorsanız lütfen bize ulaşın.
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