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Veeam ONE 

Visibilidade completa para cargas de trabalho 
virtuais, físicas e baseadas na nuvem
Veeam® ONE™ fornece visibilidade completa dentro do seu ambiente de TI inteiro, incluindo 
cargas de trabalho virtuais, físicas e baseadas na nuvem. Com suporte para VMware vSphere 
e Microsoft Hyper-V, 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.

Mantendo a Availability for the Always-On Enterprise
O Veeam ONE é essencial para fornecer Availability for the Always-On Enterprise™, providenciando 
visibilidade completa e controle de seus ambientes virtuais e de backup. Ele ajuda a superar  
os desafios que você enfrenta para manter a Disponibilidade consistente através de:

• Alertas, relatórios e monitoramento contínuo e em tempo real para ambientes virtuais 
e físicos: Notificação aos usuários sobre problemas de desempenho e Disponibilidade para 
evitar o tempo de inatividade, atender aos SLAs e manter conformidade

• Otimização de recursos e rastreamento de configurações: Avalia o desempenho de sua 
infraestrutura e garante que as configurações existentes atendam às melhores práticas

• Previsão e planejamento de capacidade: Prevê a utilização de recursos e tendências  
de utilização com modelagem de cenários e rastreamento de superdimensionamento  
de recursos, para suas infraestruturas virtuais e de backup

• Cobrança por utilização e faturamento: Ganhe visibilidade completa sobre os custos  
de TI em processamento, armazenamento e repositórios de backup

O Veeam ONE fornece visibilidade completa do ambiente de TI

Visibilidade completa que compensa
O Veeam ONE é uma solução poderosa, fácil de usar e totalmente integrada, disponível  
por um preço competitivo por soquete, incluindo:

Monitoramento, geração de relatórios  
e planejamento de capacidade avançados
Monitoramento contínuo e em tempo real
O Veeam ONE fornece monitoramento de desempenho 24x7 em tempo real das suas 
infraestruturas virtuais, físicas e de backup, notificando sobre problemas antes que os 
aplicativos e usuários sejam impactados negativamente. 

As funções de monitoramento incluem:

• Painéis em tempo real com visualizações detalhadas em um clique

• Mais de 200 alarmes pré-configurados com base nas melhores práticas  
e extensas bases de conhecimento

• Habilidade de isolar a causa principal para resolver problemas rapidamente

• Painéis para tendências e desempenho da infraestrutura de backup e muito mais!

“Estávamos interessados em aplicar 
uma ferramenta de gerenciamento de 
virtualização que nos permitisse monitorar 
e executar relatórios para o nosso ambiente 
VMware, e o produto Veeam One se 
mostrou uma boa solução. Ele nos fornece 
informações e análises muito valiosas sobre 
rede, disco, memória e uso da CPU, e com isso 
o planejamento de capacidade se tornou mais 
fácil e muito mais eficaz do que antes.”

John Walsh 
Gerente de Serviços de Plataforma 
de Processamento e Informação, 
Ciberinfraestrutura 
Northwestern University 
Tecnologia da Informação 
Northwestern University

A Veeam é uma parceira Elite VMware 
Technology Alliance Partner e foi pioneira  
do programa VMware Ready Management.

A Veeam é uma parceira Microsoft Gold 
Certified Partner com competências de ISV, 
Gerenciamento e Virtualização.

 O Veeam ONE  
foi certificado pela 
VMware como 
VMware Ready.

O Veeam ONE 
foi certificado 
pela VMware 
comoVMware Ready.



Visão geral
do Produto

© 2017 Veeam Software. Informações confidenciais. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de marcas registradas são propriedades dos respectivos titulares. 11152017

Relatórios de conformidade de backupNOVO

Para poupar o tempo dos usuários e reduzir riscos associados com a manutenção de conformidade, 
o Veeam ONE fornece relatórios de conformidade de backup líderes de mercado para ajudar com 
a otimização interna e gerenciamento de dados, assim como a conformidade externa. Os recursos 
incluem uma categoria de geolocalização predefinida adicionada à Perspectiva da Empresa, que 
agrupa objetos com base na localização geográfica, um Relatório de Geolocalização de Proteção  
de Dados para listar todas as fontes de dados agrupadas por local de produção e a localização de suas 
cópias e/ou réplicas e um Relatório de Incompatibilidade de Geolocalização de Dados para listar todas 
as fontes de dados que possuem uma ou mais cópias cuja localização difere dos dados de produção.

Relatórios de Conformidade de BackupNOVO

Para poupar tempo e reduzir a complexidade, enquanto gerencia o backup de servidores  
e máquinas físicas, o Veeam ONE fornece monitoramento para os agentes de backup da Veeam, 
incluindo alarmes e visão geral dos estados da tarefa, bem como um relatório identificando  
o número e tipos de agentes protegidos, o estado do backup, com o número total de sucessos, 
avisos e falhas; e a razão pela qual os agentes estão desprotegidos.

Relatórios de avaliação de infraestrutura
O Veeam ONE fornece um conjunto dedicado de relatórios para garantir que a configuração de 
suas VMs seja suportada, que suas VMs sejam processadas por tarefas de backup, que os backups 
estejam sendo executados como planejado e que exista espaço adequado no seu armazenamento 
de destino para suportar a sua política de retenção. Relatórios de avaliação garantem que a sua 
instalação do Veeam Backup & Replication™ atenda a todas as práticas recomendadas conhecidas. 

Avaliação de configuração e desempenho
A avaliação de desempenho e configuração ajuda a entender melhor o que está acontecendo 
em seus ambientes VMware ou Hyper-V. Você pode identificar os maiores consumidores  
de recursos e quais hosts estão sendo menos utilizados, volume de I/O em tempo real  
e cumulativo, e latência dos datastores, dados de consumo de recursos para hosts, clusters, 
pools de recursos, datastores e muito mais!

Cobrança por utilização e faturamento de infraestruturas  
virtuais e de backup
As corporações e os provedores de serviço podem aproveitar os recursos poderosos  
de cobrança por utilização e faturamento do Veeam ONE, para cobrar departamentos  
ou clientes a partir dos recursos utilizados. Quatro relatórios de cobrança por utilização  
e faturamento ajudam a determinar os custos baseados na configuração da VM,  
do desempenho da VM, da configuração do host e do consumo de recursos do host.

Planejamento de capacidade para VMware, Hyper-V e backup
O Veeam ONE ajuda a prever o uso de recursos e tendências de utilização através  
de modelagem de cenários e controle de superdimensionamento de recursos, para suas 
infraestruturas virtuais e de backup. Você também pode planejar upgrades de hardware  
e inatividade de servidores, gerenciar vários projetos de implantação e ter confiança  
de que seu ambiente consiga gerenciar todos com segurança.

Análise de dados brutos e personalização de relatórios
Com Veeam ONE, você pode acessar facilmente dados brutos de desempenho e relatórios  
de infraestrutura personalizados para VMware e Hyper-V, incluindo métricas específicas  
de CPU, memória, rede e disco.
Você pode definir facilmente seus próprios parâmetros de configuração, filtros e métricas  
de desempenho, oferecendo o máximo de flexibilidade. Ele também ajuda as corporações  
a melhorar sua escalabilidade permitindo aos usuários reduzir consideravelmente a carga  
na infraestrutura virtual, coletando dados do Veeam Backup & Replication. E para simplificar 
a geração de relatórios, o gerador de relatórios personalizados do Veeam ONE ajuda a extrair 
dados de qualquer campo existente em qualquer relatório para um único documento.

Geração de relatórios e monitoramento multilocatários
Gerentes de TI podem delegar geração de relatórios e monitoramento de VMware vSphere para 
administradores de sistema, por um escopo de tempo limitado, de máquinas virtuais atribuídas 
e Provedores de Serviços Gerenciados (MSPs), e parceiros do Veeam Cloud & Service Provider 
(VCSP) podem aproveitar a configuração e geração de relatórios multilocatários para fornecer 
visibilidade completa sobre o consumo de recursos do ambiente de cada cliente.

Download da versão de testes gratuita
veeam.com/onebr

Parceiros de Aliança Global:

Veeam ONE Free Edition
Experimente o Veeam ONE Free Edition  
para conhecer os benefícios que o Veeam 
ONE oferece para os seus ambientes  
virtuais e de backup. 

Ambientes Suportados

Infraestrutura VMware* 
Plataformas
• vSphere 6.x
• vSphere 5.x
• vSphere 4.1
Hosts
• ESXi 6.x
• ESXi 5.x
• ESXi 4,1
• ESX 4.1
• vSphere Hypervisor (ESXi GRATUITO)
Software
• vCenter Server 6.x (opcional)
• vCenter Server 5.x (opcional)
• vCenter Server 4.1 (opcional)
• vCloud Director 5.1, 5.5, 8.0 (opcional)
*Somente a versão em inglês da infraestrutura 
VMware ésuportada

Infraestrutura Microsoft
Plataformas
• Windows Server 2016 
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2008 R2 SP1
Hosts
• Microsoft Hyper-V Server 2016
• Windows Server Hyper-V 2012 R2
• Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 (GRATUITO)
• Windows Server Hyper-V 2012
• Microsoft Hyper-V Server 2012 (GRATUITO)
• Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1
• Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1 

(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 (opcional) 

Infraestrutura de backup

Plataformas 
• Veeam Backup & Replication 9.5
• Veeam Backup & Replication v9
• Veeam Backup & Replication v8
• Veeam Backup & Replication v7 patch 4
Hosts
• Veeam Backup & Replication server
• Veeam Backup Enterprise Manager (opcional)Saiba mais

veeam.com/br

https://www.veeam.com/br/virtualization-management-one-solution.html
https://www.veeam.com/br/virtualization-management-one-solution.html
https://www.veeam.com/virtual-server-management-one-free.html
http://www.veeam.com/br
http://veeam.com/br

