
Pakiet Veeam® Availability Suite™ łączy czołowe w branży funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji oferowane przez rozwiązanie Veeam 
Backup & Replication™ oraz zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych dostępne w rozwiązaniu Veeam 
ONE™. Umożliwia on realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™, pomagając przedsiębiorstwom w osiągnięciu założonych poziomów usług, 
a także umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach. NOWY pakiet Veeam 
Availability Suite 9.5 oferuje skalowalność klasy korporacyjnej w oparciu o funkcje wprowadzone w wersji v9, umożliwiając pełniejsze wykorzystanie inwestycji 
w nowoczesną pamięć masową i chmurę oraz udostępniając dodatkowe ulepszenia klasy korporacyjnej w postaci następujących nowych funkcji:

NOWOŚĆ Ulepszenia  
skalowalności klasy korporacyjnej 

Gwałtowny wzrost ilości danych oraz liczby świadczonych usług IT zmusza 
firmy każdej wielkości do przemyślenia strategii dostępności. Oferując 
liczne nowe ulepszenia klasy korporacyjnej, rozwiązanie Veeam może teraz 
pomagać firmom w sprawniejszym i skuteczniejszym dostosowywaniu 
skali infrastruktury niezależnie od wielkości środowiska i liczby maszyn 
wirtualnych. Są to między innymi następujące funkcje:

• Technologie przyspieszające tworzenie kopii zapasowych

• Technologie przyspieszające pełne przywracanie maszyn wirtualnych

• Ulepszenia mechanizmu przetwarzania

NOWOŚĆ PEŁNA integracja 
z technologiami centrów danych 
Microsoft 2016

Firmy mogą zmodernizować swoją platformę chmury prywatnej i aplikacji 
korporacyjnych dzięki PEŁNEJ integracji z technologiami centrów danych 
Microsoft 2016, takimi jak:

• Obsługa platformy Windows Server 2016 do celów instalacji składników 
Veeam na chronionych maszynach wirtualnych

• Obsługa platformy Microsoft Hyper-V 2016 z funkcją Resilient Change 
Tracking (RCT), hostów Nano Server i technologii Storage Spaces Direct

• Obsługa wersji 2016 aplikacji korporacyjnych Microsoft

NOWOŚĆ Direct Restore  
to Microsoft Azure

Funkcja Direct Restore to Microsoft Azure umożliwia przywracanie kopii 
zapasowych Veeam w chmurze, sprzyjając optymalnej alokacji zasobów 
i minimalizacji kosztów. To nowe rozwiązanie umożliwia firmom przywracanie 
lub migrowanie lokalnych maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux, 
serwerów fizycznych oraz urządzeń końcowych do platformy Azure. 

NOWOŚĆ Integracja z migawkami 
pamięci masowej Nimble Storage

Firma Veeam umożliwia realizację koncepcji Availability for the Always-On 
Enterprise dzięki integracji swoich rozwiązań z korporacyjną pamięcią 
masową HPE, NetApp i EMC, a w pakiecie Veeam Availability Suite 9.5 
rozszerza tę integrację na produkty firmy Nimble Storage. Poniższe funkcje 
i technologie ograniczają negatywny wpływ odzyskiwania na środowisko 
produkcyjne oraz pozwalają uzyskać niższe wartości docelowego czasu 
i punktu odzyskiwania (RTPO™):

• Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej

• Veeam Explorer™ for Storage Snapshots

• On-Demand Sandbox™ for Storage Snapshots

Pokaz przedpremierowy: NOWY pakiet Veeam Availability Suite 9.5
Availability for the Always-On Enterprise

ULEPSZENIE Obsługa 
oprogramowania VMware vCloud 
Director dla usługodawców

Chcąc zapewnić efektywne i sprawne działanie rozwiązań IT, trzeba zastosować 
nowe metody dbania o dostępność infrastruktury jako usługi (IaaS) zgodnie 
z koncepcją Always-On™.  Ulepszona obsługa oprogramowania VMware vCloud 
Director w rozwiązaniach Veeam upraszcza zarządzanie i zwiększa efektywność 
dzięki udostępnieniu dzierżawcom samoobsługowych funkcji tworzenia kopii 
zapasowych i przywracania, takich jak:

• Funkcje samoobsługowe

• Zasady definiowane przez dostawcę

• Wyższy stopień poufności

NOWOŚĆ Zaawansowana  
integracja z systemem ReFS

Zaawansowana integracja z systemem ReFS oferuje lepszą wydajność i 
wykorzystanie pojemności w przypadku zestawów danych w dużej skali, 
a jednocześnie zapewnia odporność danych kopii zapasowych i ochronę 
kluczowych aplikacji biznesowych dzięki takim funkcjom jak:

• Szybkie klonowanie kopii zapasowych Veeam

• Tworzenie pełnych kopii zapasowych bez zajmowania miejsca

• Zapewnienie integralności kopii zapasowych

NOWOŚĆ Obciążenia zwrotne 
i rozliczenia dotyczące infrastruktury 
kopii zapasowych i wirtualnej

NOWE rozwiązanie Veeam ONE 9.5 (składnik pakietu Veeam Availability  
Suite) umożliwia przedsiębiorstwom i usługodawcom korzystanie  
z wszechstronnych raportów na temat obciążeń zwrotnych i rozliczeń 
dotyczących infrastruktury kopii zapasowych i wirtualnej. Ułatwiają one 
obliczanie kosztu zasobów obliczeniowych i pamięci masowej  
w przedsiębiorstwie lub oferowanych usługach i obciążanie opłatami 
poszczególnych działów lub klientów na podstawie wykorzystania.

Najważniejsze  
zalety produktu
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