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Visão Geral 
do Produto

Veeam Management Pack para System Center
Libere o poder do System Center  
para vSphere e Hyper-V!
O Veeam® Management Pack™ (MP) para System Center 
é a extensão para Microsoft System Center mais abrangente para 
o gerenciamento e monitoramento de VMware vSphere, Microsoft 
Hyper-V e Veeam Backup & Replication™.

Para a empresa em operação constante (Always-On Enterprise™) dos dias de hoje, 
sua equipe precisa ter em mãos os dados precisos do seu sistema para tomar decisões 
estratégicas e fundamentadas. O Veeam MP fornece Availability for the Always-On 
Enterprise™ com informações essenciais em painéis de monitoramento, gerenciamento 
de alertas, relatórios e planejamento de capacidade para manter o negócio e os serviços 
de TI funcionando sem problemas.

Visibilidade completa
Para ter uma visão real da aplicação ao hardware, aprimore seu investimento no System Center 
com um pacote de gerenciamento que entende completamente o relacionamento entre seus 
recursos físicos e virtuais. O Veeam MP fornece uma visibilidade ampla de todo seu ambiente, 
a partir de um painel único, dentro do console do System Center Operation Manager.

Figura 1. A Veeam e o Microsoft System Center funcionam melhor em conjunto para oferecer visibilidade 
e proteção da aplicação ao hardware.

O Veeam MP fornece dados completos, em tempo real, para lhe ajudar a resolver problemas 
rapidamente e se planejar para o futuro. Do Veeam Morning Coffee Dashboard®, para uma 
ampla visão de índices críticos para iniciar seu dia, até o gerenciamento detalhado de alertas 
e relatórios, o Veeam MP fornece a visibilidade que você precisa para gerenciar seus serviços 
e aplicações essenciais.

Veeam MP
O Veeam MP inclui ferramentas estratégicas de planejamento de capacidade, com 
relatórios que estimam e ajudam a modelar os recursos locais e na nuvem necessários para 
suportar seu negócio com eficiência. Isso inclui relatórios de imersão sobre VMs super 
e subdimensionadas, VMs zumbis, storage perdido e alertas em tempo real para notificar 
você, se o seu repositório de backup da Veeam ficará sem recursos, ou se um cluster Hyper-V 
ou vSphere vai ficar sem memória.

“O Veeam MP fornece a visibilidade necessária 
sobre nosso ambiente virtualizado, o que nos 
possibilita solucionar problemas antes que 
os clientes sejam impactados.”

Mario Angers  
Gerente Sênio de Sistemas 
Universidade da Colúmbia Britânica

RECURSOS E VANTAGENS
• Obtenha visibilidade completa dos ambientes 

Hyper-V e vSphere no System Center.

• Tenha uma visão rápida da situação 
de integridade de áreas específicas dos seus 
data centers virtuais, incluindo monitoramento 
em tempo real de todos os seus ambientes 
do Veeam Backup & Replication no Veeam 
Morning Coffee Dashboard.

• Emita de forma fácil dados de desempenho 
e alertas do Veeam MP para o Microsoft 
Operations Management Suite, para 
visibilidade instantânea de informações dos 
negócios nas suas infraestruturas locais.

• Mantenha a visibilidade e o controle completo 
de todos os seus jobs de backup com 
a tecnologia da Veeam baseados em ambiente 
virtual (VMware e Hyper-V) e físico (Windows).

• Gerencie e planeje o crescimento, com 
os relatórios de planejamento de capacidade.

• Antecipe os recursos necessários para executar 
suas cargas de trabalho em nuvem híbrida.

• Obtenha controle e relatórios detalhados 
de snapshots e de pontos de controle

• Descubra problemas rapidamente e diminua 
o tempo entre a identificação do problema 
e a recuperação.

• Aumente a eficiência do data center, utilizando 
relatórios de análise, para dimensionar 
adequadamente suas VMs, encontrar VMs 
ociosas e recuperar recursos essenciais.

• Acompanhe todos os seus ambientes VMware 
vSphere, mesmo que estejam implementados 
na Amazon Web Services.
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Parceiros de Aliança Global:

Recuperação em Alta Velocidade
Com o aumento da demanda por Disponibilidade contínua de aplicações e serviços, 
a Veeam entende sua necessidade de reduzir o tempo entre a descoberta de um problema 
e a recuperação do sistema. O Veeam MP ajuda você a identificar rapidamente problemas 
no host físico, na VM e na camada da aplicação. Você vê imediatamente onde o problema real 
está e como ele afetará seu negócio. Como resultado, sua equipe de TI pode eliminar o risco 
de pontos cegos, resolver problemas de forma rápida e garantir SLAs com maior confiança.

Capacidade de Recuperação Verificada
O monitoramento em tempo real do Veeam MP confirma o sucesso e a conclusão da tarefa 
de backup da Veeam dentro da janela de backup. Com os novos relatórios de backup detalhados 
do Veeam MP, você saberá que está pronto para atingir seus RPOs. O Veeam MP vai alertar você 
proativamente, caso seus destinos de RPO estejam sob risco de sair dos limites desejados.

Figura 2. O relatório de VMs Protegidas analisa a proteção de backup das suas VMs

O monitoramento proativo no Veeam MP e a recuperação em alta velocidade do Veeam 
Backup & Replication mantêm o tempo total de paralisações e problemas no mínimo. Além 
disso, com a visibilidade contínua da infraestrutura de proteção e virtualização de missão 
crítica, você sabe que os dados do seu negócio estão disponíveis e protegidos.

O Veeam MP para System Center está disponível em duas edições, para melhor atender suas 
necessidades de TI operacional e orçamento.

Recurso Enterprise Enterprise Plus

Ambiente gerenciado
Hyper-V, vSphere  
e Veeam Backup  
& Replication

Hyper-V, vSphere  
e Veeam Backup  
& Replication

GERENCIAMENTO TÁTICO  
Alertas em tempo real

OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS 
Geração de relatórios avançados de dados 
históricos, tendências e projeções futuras

Saiba mais 
www.veeam.com/br

Download da versão de avaliação gratuita 
www.veeam.com/br/mp

A Veeam está disponível em Microsoft 
Technology Centers pelo mundo todo. 
Contate seu representante local da Veeam 
para uma demonstração e assistência 
em sua validação de conceito.

O Veeam MP para System Center 
é certificado pela Microsoft para Windows 
Server 2012 R2 Hyper-V e System Center 
2012 R2.

Plataformas suportadas

Plataformas Microsoft:
• Microsoft System Center 2012 SP1 

Operations Manager e posteriores 
(incluindo Operations Manager 2016)

• Microsoft System Center 2012 SP1 
Operations Manager e posteriores 
(incluindo Operations Manager 2016)

• Hyper-V 2012 e posteriores (incluindo 
Hyper-V 2016)

• Microsoft Operations Management Suite 
Add-on

• Conta do Microsoft Azure

• Opcional: Assinatura do Microsoft 
PowerBI

Plataformas VMware:
• vSphere 4.0 e posteriores (incluindo 

vSphere 6 e vSphere 6.5)

Plataformas Veeam Backup & Replication:
•  Veeam Backup & Replication v7 Patch 2 

e posterior (incluindo o 9.5)

Veeam Management Pack:
• Veeam Management Pack v8 Update 5

https://www.veeam.com/br
https://www.veeam.com/br/system-center-management-pack-vmware-hyperv.html

