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Visão geral 
do Produto

Veeam Backup Essentials 

Disponibilidade para TODAS as cargas 
de trabalho — virtuais, físicas e na nuvem
As pequenas empresas enfrentam muitos dos mesmos desafios de TI das organizações 
maiores, mas sem os mesmos recursos. Veeam® Backup Essentials™ fornece 
Disponibilidade para TODAS as cargas de trabalho — virtuais, físicas e na nuvem — 
a partir de um único console de gerenciamento, a fim de garantir que sua empresa esteja 
Always-On™. Desenvolvido para pequenas empresas com menos de 250 funcionários 
e ambientes com até seis soquetes de CPU ou 50 VMs, o Veeam Backup Essentials 
oferece a mesma funcionalidade em nível corporativo do Veeam Availability Suite™, com 
uma economia de até 60% ou mais.

Disponibilidade Always-On
As empresas estão experimentando um crescimento explosivo dos dados (de 30% 
a 50% ao ano), e os usuários estão exigindo acesso contínuo a eles, com pouca tolerância 
para tempo de inatividade. As soluções de backup legado com objetivos de tempo 
de recuperação (RTOs) e objetivos de ponto de recuperação (RPOs) de horas ou dias 
não dão conta disso. O Veeam Backup Essentials facilita o gerenciamento de TI e reduz 
os custos, a frustração e a perda de dados causados por um tempo de inatividade 
inesperado, enquanto fornece desempenho incomparável por meio de objetivos 
de tempo de recuperação e objetivos de ponto de recuperação com durações menores.  

Como fornecemos Disponibilidade 
O Veeam Backup Essentials fornece cinco principais recursos para oferecer 
a confiabilidade de que você precisa: 

Recuperação em Alta Velocidade 
A Veeam garante recuperação rápida do que você quiser, do jeito que quiser, com:

Instant VM Recovery® — Recupere uma VM com falha em menos de 2 minutos!  
 
Veeam Explorer™ para Microsoft Active Directory  — Recupere imediatamente objetos 
individuais do Active Directory, recipientes inteiros, contas e senhas do usuário.

Veeam Explorer para Microsoft Exchange — Obtenha visibilidade imediata 
e recuperação granular de itens individuais do Exchange, incluindo aqueles itens 
excluídos permanentemente e que você considerava perdidos para sempre. Faça 
restaurações para as caixas de correio de arquivo morto online e muito mais.

Veeam Explorer para Microsoft SharePoint — Obtenha visibilidade imediata dos 
backups do SharePoint para fazer restaurações completas de locais. Encontre e recupere 
facilmente itens específicos para o e-mail ou diretamente para o server do SharePoint. 

Veeam Explorer para Microsoft SQL — Obtenha recuperação de bancos de dados SQL 
no nível da transação e restaure-os com precisão a um ponto específico no tempo. 

Veeam Explorer para Oracle — Obtenha recuperação de bancos de dados Oracle 
no nível da transação, incluindo o backup dos registros de transação sem agentes, para 
restaurar seus bancos de dados Oracle em um ponto específico no tempo.

Economize até 60% ou mais! 
A Veeam cresce junto com você 
Sua infraestrutura cresce junto com 
a sua empresa. Assim que você precisar 
de mais de seis soquetes ou 50 VMs, 
a Veeam facilita o upgrade para o Veeam 
Availability Suite a fim de manter 
o mesmo nível de funcionalidade 
e disponibilidade para todas as suas 
aplicações e dados, sendo eles virtuais, 
físicos ou baseados na nuvem. O que 
pode ser ainda melhor? Se precisar 
de suporte para vários hipervisores 
ou quiser alternar entre plataformas, 
você poderá trocar as licenças facilmente 
entre os hipervisores.  

"Você não achará nada melhor do que 
o Veeam Backup Essentials. É a melhor 
solução no mercado." 

Rene Rasmussen, Especialista em TI 
da Mobeltransport Danmark 

 “Como parte de uma equipe de um 
homem só, eu necessito de um sistema 
de backup que seja fácil de usar. Com 
a Veeam, só configuro o que preciso 
e não me preocupo mais. A solução 
executa praticamente tudo sozinha. Ter 
backups confiáveis é uma coisa a menos 
para me preocupar." 

Jason Knight, Gerente de TI da L&L 
Energy, Inc. 

"Eu já estava familiarizado com o Veeam 
Backup & Replication porque o produto 
havia salvado o dia durante nossa 
crise, mas não fazia ideia do quanto 
o Veeam ONE pode ser impressionante… 
A ferramenta nos deu uma percepção 
maior do que jamais tivemos do nosso 
ambiente virtual e de backup." 

Jon Helgason, Gerente de TI  
da Midverk EHF 
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Ambientes Suportados 
Infraestrutura VMware 
Plataformas 
• vSphere 6.x 
• vSphere 5.x 
• vSphere 4.1
Hosts 
• ESXi 6.x 
• ESXi 5.x
• ESX(i) 4.1 
Software 
• vCenter Server 6.x (opcional)
• vCenter Server 5.x (opcional)
• vCenter Server 4.1 (opcional)
• vCloud Director 5.5, 8.0 (opcional) 
Máquinas Virtuais 
• Todos os SOs suportados pela VMware 
• Qualquer aplicação
• Qualquer sistema de arquivos 

Infraestrutura Microsoft 
Plataformas 
•  Windows Server 2016
•  Windows Server 2012 R2
•  Windows Server 2012
•  Windows Server 2008 R2 SP1 
Hosts 
•  Windows Server Hyper-V 2016
•  Windows Server Hyper-V 2012 R2
•  Windows Server Hyper-V 2012
•  Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1 
•  Microsoft Hyper-V Server (hipervisor GRATUITO) 
Software 
• Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2012 R2 (opcional) 
•  Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2012 SP1 (opcional) 
•  Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2008 R2 SP1 (opcional)
Máquinas Virtuais 
•  Todos os SOs compatíveis com o Microsoft 

Hyper-V 
•  Qualquer aplicação 
•  Qualquer sistema de arquivos 

Gerenciamento de Agentes
A utilização da funcionalidade 
de gerenciamento de agentes requer 
a instalação do pacote redistribuível 
do Veeam Agent para Microsoft 
Windows 2.1 ou posterior e/ou Veeam 
Agent para Linux v2 ou posterior com 
Veeam Backup & Replication.

Backup e recuperação granular para storage snapshots dos principais provedores de 
storage do mundo — Crie backups e réplicas a partir de storage snapshots para restaurar 
VMs ou itens individuais diretamente. Clique aqui para ver uma lista completa dos 
provedores de storage suportados.

Prevenção Contra Perda de Dados 
Evite a perda de dados e atinja RPOs com proteção de dados quase contínua e DR 
simplificada, usando recursos como: 

2-in-1: backup and replication™ — Melhore a recuperação e os backups externos com 
replicação por WAN acelerada, replicação a partir de backup e failover de site com 
um clique, com suporte a failover planejado.

Veeam Cloud Connect Replication — Obtenha DR baseada na nuvem, totalmente 
integrada, rápida e segura, através de um provedor de serviços para garantir 
a Disponibilidade de suas aplicações críticas, sem o custo e a complexidade de criar 
e manter um site de DR. 

Criptografia de ponta a ponta — Proteja seus dados durante o backup, tanto 
na transmissão quanto em repouso, e ainda mantenha a capacidade de recuperar backups 
facilmente, mesmo que a senha tenha sido perdida, sem comprometer a segurança. 

Aceleração de WAN integrada — Envie backups para um local externo 50 vezes mais 
rápido e economize largura de banda com as tarefas de cópia de backup sem agentes 
e a aceleração de WAN integrada.

Capacidade de Recuperação Verificada 
Com o SureBackup® e o SureReplica, você tem a certeza de que seus arquivos, aplicações 
e servidores podem ser restaurados de maneira confiável quando necessário, garantindo 
a resiliência dos negócios por meio de testes automatizados de backup e de DR. 

Aproveitamento de Dados 
Use dados de backup para criar uma cópia exata de seu ambiente de produção  
e faça implantações de baixo risco com o Virtual Lab. Isso permite testar mudanças  
em um ambiente semelhante ao de produção, antes da implantação. 

Visibilidade Completa 
Veeam Backup Essentials fornece visibilidade completa dentro do seu ambiente 
de TI inteiro, incluindo cargas de trabalho virtuais, físicas e baseadas na nuvem, por meio 
da integração direta do gerenciamento de agentesNOVO no Veeam Backup & Replication™. 
Além disso, com Suporte ao VMware vSphere e Microsoft Hyper-V, o Veeam ONE™ oferece 
monitoramento e alertas proativos por meio de ferramentas interativas, para que você 
possa ser alertado sobre problemas em potencial antes do impacto operacional, através de:

• Monitoramento contínuo e em tempo real, relatórios e alertas

• Otimização de recursos e rastreamento de configuração

• Previsão e planejamento de capacidade com modelagem de cenários e rastreamento 
de recursos superdimensionados

• Recursos de cobrança por utilização e faturamento

Parceiro de Aliança 
Global:

Saiba mais 
www.veeam.com/br

Download do teste grátis 
vee.am/essentialsbr

https://www.veeam.com/br/backup-from-storage-snapshots.html
https://www.veeam.com/br
https://www.veeam.com/br/smb-vmware-hyper-v-essentials.html

