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Veeam

Modern Veri Koruma sağlayan Veeam®, Yedekleme 
çözümlerinde lider konumdadır. Verilerinizi ister şirket içinde 
veya bulutta ister Hizmet Olarak Yedekleme (BaaS) 
veya Hizmet Olarak Felaket Kurtarma (DRaaS) aracılığıyla 
kullanıyor olun, Veeam Platform size tüm verileriniz için 
en eksiksiz veri koruma çözümünü sunar. Çözüm, temel 
yedekleme ve kurtarma yeteneklerini otomatik hale getirirken 
akıllı veri yönetimini etkinleştirerek işletmenin çevikliğini 
hızlandırmak üzere tasarlanmıştır. 

Veeam Platform, şirket içinde ve bulut ortamlarında, Hizmet 

Olarak Yazılım (SaaS) kapsamında ve kurumsal uygulamalarda 
verilerinizi yönetme şeklinizi değiştirmenize yardımcı olur. 
Bunun yanı sıra tüm uygulamalarda veya bulut altyapısında 
veri erişilebilirliği sağlarken işletmenizin güvenliğini 
güçlendirebilirsiniz.
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Veeam Evrensel Lisans

Veeam Evrensel Lisans (VUL),
farklı iş yüklerini şirket içinde ve bulutta 
korumak için esnek ve taşınabilir bir çözüm 
sunar. İş yükleriniz buluta özgü, sanal, fiziksel, 
uygulama tabanlı, yapılandırılmamış ağa bağlı 
depolama (NAS) veya bunların bir birleşimi 
halinde olabilir. Bunların tamamı VUL ile 
korunabilir. Buna ek olarak VUL tüm özelliklere 
sahiptir ve 7.24.365 Üretim Desteği içerir. 
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Veeam portföyü
Veeam portföyü iş yüklerini korumayı kolaylaştırmak için esnek, taşınabilir lisanslama seçenekleri 
ile farklı ölçeklerdeki müşterilere uygun çözümler sunar. 

Teklifler

Yedekleme ve Kurtarma: Veeam Backup & Replication

Veeam'in en önemli ürünü olan Veeam Backup & Replication™ tüm bulut, sanal, Kubernetes ve fiziksel iş yükleri 
için güvenilir kesintisiz erişilebilirlik sunar. Sade tasarımlı yönetim konsolu ile kısa sürede hızlı, esnek, güvenilir 
yedekleme, arşivleme, kurtarma ve replikasyon elde edersiniz.

SaaS Yedekleme: Veeam Backup for Microsoft Office 365

Veeam Backup for Microsoft Office 365; Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive İş ve Microsoft Teams 
de dahil olmak üzere Office 365 verilerini kaybetme riskini ortadan kaldırır.

Kubernetes Kasten K10

Buluta özgü veri koruma için eksiksiz bir platform olan Kasten, OpenShift dahil olmak üzere Kubernetes 
yedekleme ve uygulama hareketliliği için kullanımı kolay, ölçeklendirilebilir ve güvenli bir çözüm sunar.
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Paketler

Veeam Availability Suite

Veeam Availability Suite™, koruma ve analiz ihtiyaçlarınızı karşılamak için bir araya getirilen Veeam ONE'ın 
izleme yetenekleri ile Veeam Backup & Replication'ın güçlü veri koruma özellikleriyle desteklenir. Müşteriler, 
sektör lideri bu iki ürünü birlikte kullanarak hem gelişmiş veri koruma ihtiyaçlarını çok daha kolay karşılayabilir 
hem de daha iyi veri koruma ve iş çevikliği elde etmek için kullandıkları konfigürasyonlar hakkında önemli fikirler 
edinebilir.

Veeam Backup Essentials

Veeam Backup Essentials™ da koruma ve analiz ihtiyaçlarınızı karşılamak için bir araya getirilen Veeam ONE'ın 
izleme yetenekleri ile Veeam Backup & Replication'ın güçlü veri koruma özellikleriyle desteklenir ve 50 adede 
kadar sanal, fiziksel ve bulut iş yükü için güçlü, kullanımı kolay ve uygun maliyetli yedekleme, kurtarma, 
izleme ve raporlama sunar. 
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https://www.veeam.com/tr/data-center-availability-suite.html
https://www.veeam.com/tr/smb-vmware-hyper-v-essentials.html


Eklentiler

İzleme ve Raporlama: Veeam ONE

Veeam ONE, sorunlar büyümeden tespit edilmelerine, destek deneyimini kolaylaştırmaya ve yedeklerin 
uyumluluk hedefleri doğrultusunda yönetilmesine yardımcı olan görünürlük, raporlama ve analiz 
ile tüm yedekleme ortamlarının gerçekten proaktif bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Felaket Kurtarma: Veaam Disaster Recovery Orchestrator

Veeam Disaster Recovery Orchestrator karmaşık BT ortamlarının iş sürekliliği ve felaket kurtarma ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere amaca özel olarak geliştirilmiştir. Bu hedeflerin başarılmasına yardımcı olurken manuel 
ve zaman alıcı FK süreçlerinin karmaşıklığını azaltır. Aslında Veeam Disaster Recovery Orchestrator, FK planlarını 
tek tıkla otomatik olarak test eder, belgelendirir, yürütür ve sadece bir uygulamadan sitelerin tamamına kadar 
her şeyi kurtarabilir.

NAS Capacity Pack'ler 

VUL, 500 GB'a kadar NAS verisini korumak üzere kullanılabilir. NAS Capacity Pack'ler; Veeam Availability Suite, 
Veeam Backup & Replication veya Veeam Backup Essentials Lisanslarından herhangi birine sahipseniz NAS 
verilerini korumanız için daha kullanışlı bir eklenti seçeneği sağlar. 
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https://www.veeam.com/tr/veeam_one_datasheet_ds.pdf
https://www.veeam.com/veeam_orchestrator_datasheet_ds.pdf
https://www.veeam.com/wp-vas-unstructured-data-nas-solution-brief.html


Bağımsız Buluta Özgü Çözümler 

Veeam Backup for AWS, Veeam Backup for Microsoft Azure ve Veeam Backup for Google Cloud Platform,
kullanıcıların buluttaki TÜM veri kayıplarının kolayca üstesinden gelmesine yardımcı olmak üzere korudukları 
platform için özel olarak tasarlanan buluta özgü yedekleme ve kurtarma sağlarlar.

Buluta özgü terimi, Veeam'in ilgili platform için mümkün olan en iyi veri korumayı sağlamak üzere bulut 
sağlayıcılarının teknolojilerini ve altyapılarını kullandığı anlamına gelir. Buluta özgü çözümler:

• Sadelik ve ölçeklendirme için yerel snapshot'ları kullanarak tamamen otomatik şekilde çok düşük RPO 
ve RTO'lar sağlar

• Yerel snapshot'ları düşük maliyetli nesne depolama katmanlarında depolayarak bulut maliyetlerini kontrol 
altında tutar

• Kimlik ve erişim yönetimi hizmetleri entegrasyonu sağlayarak verilerinizi tehditlere karşı korur

Buluta özgü çözümler Veeam platformu ve taşınabilir yedekleme biçimimizle birleştirildiğinde hibrit 
veya çoklu bulut altyapıları için üstün yönetim özellikleri elde eder ve TÜM platformlarda veri hareketliliğinden 
yararlanabilirsiniz.
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https://www.veeam.com/tr/veeam_backup_aws_datasheet_ds.pdf
https://www.veeam.com/tr/veeam_backup_azure_datasheet_ds.pdf
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Veeam ürün sürümleri ve sınıfları
Bir Veeam ürünü, değişebilecek iki önemli bileşen içerir: sürüm ve sınıf. 

Ürün sürümleri
Her yeni sürüm, piyasaya sürülen yeni bir yazılım sürümünü ifade eder. Aktif sözleşmeli mevcut müşterilere, ürünlerinin en yeni özelliklerle 
güncel kalması için en güncel sürümleri indirmeleri önerilir. Yeni sürüme yükseltme tamamlandığında önceki sürüme geri dönmek mümkün 
değildir.

Her güncel sürüm, önceki sürüme göre yeni özellikler ve işlevler sağlar. Sürüm numarası yazılımın geçtiği iterasyonu tanımlar ve Vxx gibi V 
harfini takip eden bir sayı ile ifade edilir. Sürüm Notları ve Yenilikler dahil olmak üzere en güncel sürümler ve ilgili belgeler Hesabım - Ürünlerim 
menüsünde bulunabilir.
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Ürün sınıfları
Ürün lisans sınıfı, Yazılım/Ürün özellikleri seviyesini tanımlar. Veeam soket başına lisansları; Standard*, 
Enterprise* ve Enterprise Plus olmak üzere üç sınıfta sunulur. Standard* lisanslar temel özelliklere sahiptir, 
en çok yetenek sunan sınıf ise Enterprise Plus'tır. 

Öte yandan Veeam Evrensel Lisans, tüm özelliklere sahiptir ve iş yükleri ile ortamlar arasında taşınabilir. 
Tam karşılaştırma listesi için buraya göz atın.

Veeam Portföy Kitapçığı

Sınıflar

Lisans türü Teklif Standard Enterprise* Enterprise Plus 

Soket bazlı lisans

Veeam Availability Suite Evet* Evet* Evet*

Veeam Backup & Replication Evet* Evet* Evet*

Veeam Backup Essentials Evet Evet Evet

*Sadece 1 Ocak 2021'den önce yukarıdaki Ürün Sınıflarını satın alan müşteriler yararlanabilir. Yeni satışlarda geçerli değildir.

SONUÇİÇİNDEKİLER VEEAM VEEAM EVRENSEL LİSANS VEEAM PORTFÖYÜ VEEAM ÜRÜN SÜRÜMLERİ VE SINIFLARI SONUÇ

https://www.veeam.com/veeam_vbr_one_11_0_editions_comparison_ds.pdf


Aşağıdaki tablo, Veeam'in öncü özellikleri ve lisans türleri için kullanılabilirlik seçeneklerinin birleşimini sunar.
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Özellik
Veeam Evrensel Lisans 
(VUL) ile lisanslanır mı?

Soket lisansıyla 
kullanılabilir mi?

VUL bir Soket lisansı 
ile birleştirildiğinde 
kullanılabilir mi?

Sürekli Veri Koruma Evet ENT+ Hayır

AWS ve Azure Eklentileri Evet Hayır Hayır

Archive Tier (Arşiv Katmanı) Evet ENT+ Hayır

Güçlendirilmiş Linux Havuzu Evet Tümü Evet

NAS için Anında Kurtarma Evet Hayır Evet

SQL/Oracle için Anında Kurtarma Evet ENT+, ENT Hayır

Tüm öğeleri Hyper-V'ye Anında Kurtarma Evet Tümü Evet

Veeam Agent for Mac Evet Hayır Evet

RESTful API’si Evet ENT+ Hayır
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Yükseltme seçenekleri

Soket bazlı lisansınız varsa, halihazırda aktif destek sözleşmesi olan bir mevcut müşteriyseniz 
ve veri koruma çözümünüzü optimize etmeyi düşünüyorsanız sürekli değişen iş yükü ortamınız için 
esnek, taşınabilir ve uygun maliyetli bir lisanslama çözümü olan Veeam Evrensel Lisansa 
(VUL) yükseltme yapmanızı öneririz. VUL'e yükseltme yaptığınızda hem tüm ürün özelliklerine 
ve 7.24.365 desteğe erişiminiz olur hem de VUL'i istediğiniz iş yüklerine uygulayabilirsiniz.

VUL ile lisanslarınız işlerinizle birlikte gelişebilir. Üstelik birçok ek avantajdan da yararlanabilirsiniz!

Mevcut lisanslama seviyenizi korumak isterseniz aktif bir destek seviyesine sahip olmanızı öneririz. 
Buna karşın mevcut soket bazlı sürümünüzü daha fazla özelliğe sahip bir ürüne yükseltmek isterseniz 
mevcut tek seçenek Enterprise Plus'a yükseltme yapmaktır. 
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Ek olanaklar

Veeam Portföy Kitapçığı

Mevcut çözümler Alternatifler Endişeler Avantajlar

Veeam Backup Essentials

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Veeam Backup for Office 365

AWS'ye özgü yedekleme ve kurtarma

Azure'a özgü yedekleme ve kurtarma

Google Cloud'a özgü yedekleme

Daha fazla lisans 
satın alma

Veeam'i test etmek için sınırlı kapasiteye sahip 
olduğunuz veya daha küçük bir işletme ya da daha 
az iş yükü yönettiğiniz için sınırlı sayıda Veeam 
lisansı satın almış olabilirsiniz.
Yedeklerini yönetmek için çeşitli çözümlere veya 
sağlayıcılara başvurmuş olabilirsiniz.

Bunların veri koruma özelliklerini Veeam'e genişleten müşteriler, veri koruma 
yeteneklerini güçlendirir, sağlayıcı ortamlarını basitleştirir ve maliyetleri 
optimize eder.

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Standard veya Enterprise sınıfında 
soket bazlı lisans 

Geçiş:

VUL aboneliği

Kalıcı VUL

Yetersiz esneklik

Sadece şirket içi kullanım

Sadece VMware vSphere ve Microsoft Hyper-V 
desteği

NAS dosya paylaşımı, uygulama veya uç nokta 
koruması eksikliği

Evrensel taşınabilirlik: Lisanslar birden çok Veeam ürününde ve iş yükünde 

kullanılabilir.

Basitleştirilmiş kullanım: Daha kolay lisans siparişi, lisans yönetimi ve lisans 

birleştirme yeteneği.

Değer artışı: İş yükü başına daha düşük fiyatla daha fazla özellik; müşterinin 

ihtiyacı olan öğeleri satın alma olanağı.

Fiyat öngörülebilirliği: Çok yıllı sözleşme satın alma.

Kullanım için ödeme: Sadece ihtiyaç olanı satın alma. 

Bağlı kalma yok: Aboneliği yenileme zorunluluğu yok.

Lisans süresi boyunca ekstra ücret ödemeden 7.24.365 üretim desteği

SSS Veeam.com
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https://www.veeam.com/tr/universal-licensing.html
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Mevcut çözümler Alternatifler Endişeler Avantajlar

Veeam Backup Essentials Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

50 iş yüküne kadar sınırlı kapasite 50'den fazla iş yükünü korumanız ve izlemeniz gerekebilir.

Veeam Backup & Replication Veeam Availability Suite Müşterilerin altyapılarını izlemek için bir yönteme 

ihtiyacı var

Veeam Availability Suite, koruma ve analiz ihtiyaçlarınızı karşılamak 

için Veeam ONE'ın izleme yetenekleri ile Veeam Backup & 

Replication'ın güçlü veri koruma özelliklerini tek bir pakette bir araya 

getirir. Müşteriler, sektör lideri bu iki ürünü birlikte kullanarak hem 

gelişmiş veri koruma ihtiyaçlarını çok daha kolay karşılayabilir hem 

de daha iyi veri koruma ve iş çevikliği elde etmek için kullandıkları 

konfigürasyonlar hakkında önemli fikirler edinebilir.

İÇİNDEKİLE
R
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Mevcut çözümler Alternatifler Endişeler Avantajlar

Veeam Backup Essentials

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Veeam Backup 

for Office 365

Office 365 verilerinizi yedeklemenizi gerektiren yedi 

nedenden haberdar olmayabilirsiniz.

• Yanlışlıkla silme

• Saklama ilkesi karışıklığı/açıkları

• Şirket içi güvenlik tehditleri

• Şirket dışı güvenlik tehditleri

• Yasal gereksinimler ve uyumluluk gereksinimleri

• Hibrit dağıtım ve geçiş

• Teams veri yapısı

Veeam Backup for Office 365, Office 365'i kapsayacak bütüncül 

bir yedekleme çözümü için ihtiyaç duyduğunuz koruma ve izleme özelliklerini 

sağlar.

Veeam Backup Essentials NAS Capacity Pack'ler Sürekli büyüyen yapılandırılmamış veriler korunmaz ve 

mevcut çözümlerin yönetilmesi zor olabilir.

Basit ve güçlü NAS yedekleme

Esnek NAS veri depolama

Güvenilir mimari

Küçük işletme ortamlarına özel fiyatlar

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

NAS yedekleme 

(ek VUL ile sağlanır)

Sürekli büyüyen yapılandırılmamış veriler korunmaz ve 

mevcut çözümlerin yönetilmesi zor olabilir.

Basit ve güçlü NAS yedekleme

Esnek NAS veri depolama

Güvenilir mimari
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Mevcut çözümler Alternatifler Endişeler Avantajlar

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Veeam ONE 

Veeam Disaster Recovery 

Orchestrator 

Felaket Kurtarma (FK) yeteneğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Veeam ONE ve/veya Veeam Disaster Recovery Orchestrator tam görünürlük 

ve tamamen entegre izleme, raporlama, kapasite planlama çözümü, otomatik 

DR testi ve dinamik belgeleme sağlar. 

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

SAP HANA Eklentisi

Oracle RMAN

Veritabanı yöneticilerinin Veeam'i yedekleme hedefi olarak kullanabilmesini 

sağlar.

Veritabanı yöneticilerinin yedekleme/geri yükleme süreci üzerinde 

%100 kontrolü vardır.

Eklenti değer teklifi

Veeam Backup Essentials

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Kasten K10 Kasten'in K10 veri yönetim platformu, Kubernetes için amaca özel olarak 

tasarlanmıştır. Kurumsal operasyon ekiplerine yedekleme ve geri yükleme, 

felaket kurtarma ve Kubernetes uygulamalarının hareketliliği için kullanımı 

kolay, ölçeklenebilir ve güvenli bir sistem sunar. K10 yerel bir Kubernetes 

API sağlar ve tutarlı koruma, veritabanı entegrasyonları, otomatik uygulama 

keşfetme, çoklu bulutta hareket özgürlüğü ile güçlü, web tabanlı kullanıcı 

arayüzü gibi özelliklere sahiptir.

Veeam Backup for Office 365 Veeam Backup Essentials

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Müşteriler yönetilmesi çok maliyetli olan geleneksel 

yedekleme çözümlerini kullanabilir.

İhtiyaçlarınıza ve ortamın boyutuna bağlı olarak Veeam çözümleri tek bir 

platform üzerinden ayrıntılı yedekleme, replikasyon, izleme ve felaket 

kurtarma sağlayarak tüm iş yükleri için sadelik, güvenilirlik ve uygun maliyet 

sunar.

Bağımsız bulut Veeam Backup Essentials

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Bağımsız bulut yedekleme, fiziksel ve sanal iş yüklerini 

kapsamak için yeterli değildir.

Farklı lisans türleri gerekir.

Fiziksel, sanal ve bulut iş yüklerinin tamamı için bir tür lisans yeterlidir.
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Sonuç
İşletmenizin ve verilerinizin korunmasını sağlamak adına Veeam, işletmenizin ihtiyaç duyduğu önerilen lisanslama seçeneğine 
ve sürümüne yükseltme yapmanızı öneriyor. Bu kılavuzda ürün sürümünüze yükseltme ya da önerilen bir ürüne geçiş hazırlığı 
ve bu işlemin gerçekleştirilmesine ilişkin talimatlar sağlanmıştır. Bu faaliyetler, geleceğe hazır bir ortamın sağlanmasında kritik 
bileşenlerdir.

Bu kılavuzda işlenmeyen bazı senaryolar olabilir. Bu durumlar için Veeam İş Ortaklarından, Satış ya da Yenileme Uzmanlarından
uzman görüşü ve yardım alabilirsiniz.

Açıklamalar

Ürünler Bir arayüz, lisans anahtarı ve ürün (ör. yazılım) altında uyumlu şekilde çalışmak üzere tasarlanan özellikler veya yetenekler

Teklifler Belirli bir değer ölçümü, satın alma modeli, destek programı ve lisans politikası ile teklif edilen veya satışa çıkarılan yazılım

Paketler Birlikte indirimli sunulan belirli bir Yazılım, teklif ve/veya eklentilerden oluşan fırsat

Eklentiler Bağımsız bir teklife ek veya teklifi tamamlayıcı olarak sunulan bağımlı teklif

Sınıf Varsayılan üründen daha az veya daha fazla özellik içeren bir ürün varyasyonu

Veeam Portföy Kitapçığı
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