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Veeam Backup Essentials  
Dostupnost pro VŠECHNA pracovní 
zatížení – virtuální, fyzická i cloudová
Malé firmy řeší často stejné problémy jako ty velké, ale s menším rozsahem 
prostředků. Veeam® Backup Essentials™ poskytuje dostupnost pro VŠECHNA 
pracovní zatížení — virtuální, fyzická i cloudová — z jedné konzole pro správu, aby 
bylo zajištěno, že vaše podnikání je Always-On™. Řešení je určeno pro menší firmy 
s méně než 250 zaměstnanci a virtuální prostředí s maximálně 6 procesorovými 
sokety. Veeam Backup Essentials poskytuje funkce podnikové úrovně, jako má sada 
Veeam Availability Suite, a to s úsporou 60 % nebo více! 

Dostupnost Always-On
Firmy zaznamenávají strmý nárůst dat o 30–50 % ročně, zatímco uživatelé 
vyžadují nepřetržitý přístup k datům a nejsou shovívaví k odstávkám. Zastaralá 
řešení zálohování, která mají cílovou dobu obnovení (RTO) a cílový bod obnovení 
(RPO) v řádu hodin a dnů, již tomuto tempu nestačí. Veeam Backup Essentials 
vám poskytuje snadnou IT správu a méně nákladů, frustrace a ztracených dat 
kvůli neočekávaným odstávkám a zároveň poskytuje bezkonkurenční výkon díky 
nejkratší době obnovy a cílům bodu obnovení.  

Jak zajišťujeme dostupnost 
Veeam Backup Essentials poskytuje pět klíčových schopností, aby bylo dosaženo 
spolehlivosti, kterou potřebujete: 

Vysokorychlostní obnovení 
Veeam zajišťuje rychlé obnovení všeho, co chcete, jak chcete, a to díky těmto funkcím:

Instant VM Recovery® — Obnovení virtuálního počítače při selhání za méně než 2 minuty! 

Veeam Explorer™ for Microsoft Active Directory — Okamžité obnovení jednotlivých 
objektů Active Directory, celých kontejnerů, ale také uživatelských účtů a hesel.

Veeam Explorer pro Microsoft Exchange — okamžitý přehled a granulární 
obnovení jednotlivých položek Exchange, včetně odstraněných položek, které jste 
považovali za ztracené. Obnovení poštovních schránek online archivu a další.

Veeam Explorer for Microsoft SharePoint — Okamžitý přehled o zálohách 
SharePoint za účelem provádění obnovy celého pracoviště. Snadné vyhledání  
a obnovení konkrétních položek zpět do e-mailu nebo přímo na server SharePoint. 

Veeam Explorer for Microsoft SQL — Rychlé obnovení databází SQL na úrovni 
transakcí a obnovení databází SQL k přesnému bodu v čase. 

Veeam Explorer for Oracle — Obnovení databází Oracle na úrovni transakcí,  
a to včetně zálohy protokolu transakcí bez agenta, takže můžete databáze  
Oracle obnovit do přesného bodu v čase.

Zálohování a granulární obnovení pro snapshoty úložišť (Dell EMC, Hewlett 
Packard Enterprise (HPE), IBMNOVINKA, LenovoNOVINKA, NetApp, a Nimble)1 — 
Vytvářejte zálohy a repliky ze snapshotů úložiště a obnovujte virtuální počítače 
nebo jednotlivé položky přímo z těchto snapshotů úložiště. Podpora snapshotů 
úložiště je k dispozici také pro Cisco Hyper-Flex. 

Ušetřete nejméně 60 %! 

Veeam roste s vámi 
S rozvojem vašeho podniku roste 
i infrastruktura. Až budete potřebovat 
více než 6 patic, Veeam vám usnadní 
upgrade na sadu Veeam Availability 
Suite, abyste zůstali na stejné úrovni 
funkčnosti a dostupnosti pro všechny 
aplikace a data, ať jsou virtuální, 
fyzická nebo cloudová. Co je ještě 
lepší? Pokud potřebujete podporu 
více hypervisorů nebo chcete přepínat 
mezi platformami, můžete snadno 
přesunout licence mezi hypervisory.   

„Nic lepšího než Veeam Backup 
Essentials nenajdete. Je to nejlepší 
řešení na trhu.“ 

Rene Rasmussen, specialista IT, 
Mobeltransport Danmark 

„Jako jediný člen týmu podpory 
potřebuji systém zálohování, který 
se používá jednoduše. Řešení Veeam 
stačí nastavit a nechat být. Běží skoro 
samo. Spolehlivé zálohování je další 
věc, o kterou se nemusíte starat.“ 

Jason Knight, manažer IT,  
L&L Energy, Inc. 

„Produkt Veeam Backup & Replication 
jsem již znal, protože nás zachránil 
během naší krize, ale vůbec jsem 
netušil, jak skvělý může být produkt 
Veeam ONE… ihned nám začal 
poskytovat tolik informací o našem 
zálohování a virtuálním prostředí, 
kolik jsme jich nikdy předtím neměli. 

Jon Helgason, manažer IT,  
Midverk EHF 
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Podporovaná prostředí 
Infrastruktura VMware 
Platformy 
• vSphere 6.x 
• vSphere 5.x 
• vSphere 4.1
Hostitelé 
• ESXi 6.x 
• ESXi 5.x
• ESX(i) 4.1 
Software 
• vCenter Server 6.x (volitelné)
• vCenter Server 5.x (volitelné)
• vCenter Server 4.1 (volitelné)
• vCloud Director 5.5, 8.0 (volitelné) 
Virtuální počítače 
• Všechny operační systémy podporované 

technologií VMware 
• Všechny aplikace
• Všechny souborové systémy 

Infrastruktura Microsoft 
Platformy 
•  Windows Server 2016
•  Windows Server 2012 R2
•  Windows Server 2012
•  Windows Server 2008 R2 SP1 
Hostitelé 
•  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 (BEZPLATNÝ 

hypervisor) 
Software 
• Microsoft System Center Virtual Machine 

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

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

Manager 2008 R2 SP1 (volitelné)
Virtuální počítače 
•  Všechny operační systémy podporované 

prostředím Microsoft Hyper-V 
•  Všechny aplikace 
•  Všechny souborové systémy 

Správa agentů
Využití funkce správy agentů vyžaduje 
instalaci spustitelného balíčku Veeam 
Agent pro Microsoft Windows 2.1 
nebo novějšího nebo Veeam Agent 
pro Linux v2 nebo novějšího s aplikací 
Veeam Backup & Replication.

Prevence ztráty dat 
Využijte téměř nepřetržité ochrany dat, jednoduššího obnovení po havárii, 
předcházejte ztrátě dat a dosahujte nízkých cílů bodu obnovení, například  
díky těmto funkcím: 

2v1: backup and replication™ – Efektivnější externí zálohování a obnovení včetně 
akcelerované replikace v síti WAN, replikace ze zálohy a převzetí služeb při selhání 
jedním kliknutím s podporou plánovaného převzetí služeb při selhání.

Veeam Cloud Connect Replication – Získejte plně integrované, rychlé a zabezpečené 
cloudové obnovení po havárii prostřednictvím poskytovatele služby a zajistěte tak 
dostupnost pro klíčové aplikace bez nákladného a složitého budování a udržování 
pracoviště pro obnovení po havárii. 

Komplexní šifrování  – Ochraňte svá data během zálohování, při přenosu i v úložišti, 
a zároveň si ponechejte možnost snadného obnovení záloh i v případě ztráty hesla 
a bez oslabení zabezpečení. 

Integrovaná akcelerace WAN  – Zrychlete externí zálohování až 50krát  
a snižte využití šířky pásma díky ukládání záložních kopií bez použití agenta 
a integrované akceleraci WAN. 

Ověřená obnovitelnost 
S řešením SureBackup® a SureReplica si můžete být jisti, že vaše soubory, aplikace 
a servery lze v případě potřeby spolehlivě obnovit pomocí automatizovaného 
zálohování a testování zotavení po havárii. 

Využití dat 
Využijte záložních dat k vytvoření přesné kopie produkčního prostředí a užijte 
si tak jistoty nasazení bez rizik s využitím virtuální laboratoře. Můžete tak ještě před 
nasazením ověřit veškeré změny v prostředí podobnému produkčnímu. 

Úplný přehled 
Veeam Backup Essentials poskytuje kompletní přehled o celém IT prostředí, 
včetně virtuálních, fyzických a cloudových pracovních zatížení s přímou integrací 
a správou agentůNOVINKA v řešení Veeam Backup & Replication™. Kromě toho 
díky podpoře VMware vSphere a Microsoft Hyper-V Veeam ONE™ poskytuje 
preventivní monitorování a upozorňování pomocí interaktivních nástrojů,  
takže můžete být upozorňováni na potenciální problémy, než budou mít dopad  
na provoz, a to díky těmto funkcím:

• Nepřetržité monitorování, vytváření reportů a výstrahy v reálném čase

• Optimalizace zdrojů a sledování konfigurací

• Plánování předpovídání kapacity s modelováním „co kdyby“ a sledováním 
nadměrného využívání prostředků

• Rozúčtování nákladů a fakturace

Stáhnout bezplatnou zkušební verzi 
vee.am/essentialscz 

Globální alianční partner:

Další informace 
www.veeam.com/cz

https://www.veeam.com/cz/smb-vmware-hyper-v-essentials.html
http://www.veeam.com/cz
http://www.veeam.com/cz

