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Veeam Availability Suite 
Rakipsiz veri Erişebilirliği sunan tek çözüm
Veeam Availability Suite, müşterilerin tüm veri merkezlerinde, sınırda 
ve bulutta rakipsiz veri Erişebilirliği, görünürlük, otomasyon ve yönetim elde 
etmesini sağlar. Modern BT kuruluşları daha hızlı yenilik yapmaya çalıştıkça 
geleneksel yedekleme ve kurtarma altyapıları müşterilerin ileriye dönük 
girişimlerini karşılayamamaya başladı. Artık müşteriler platformlarından 
daha fazlasını istiyor ve Bulut Veri Yönetiminin yetenekleri, müşterilere 
yedeklemenin ötesinde çözümler sunarak geleneksel veri koruma 
yaklaşımlarını geride bırakma imkanı sunuyor. Veeam Availability Suite, 
1 numaralı yedekleme ve izleme çözümleri üzerine kurulmuş, otomatik 
temel yedekleme ve kurtarma yetenekleriyle iş çevikliğini artırmak amacıyla 
tasarlanmıştır. Aynı zamanda tüm sanal, fiziksel ve bulut tabanlı ortamlarda 
akıllı veri orkestrasyonu, yönetimi, güvenliği ve analizi sağlar.

Veeam Backup & Replication
Veeam Backup & Replication™ kapsamlı kurumsal seviyede veri koruma 
özellikleriyle yeni nesil operasyonel zorluklarla başa çıkmaya hazır. Güçlü, 
yetenekli ve kullanımı kolay Veeam çözümleri işinize uygun esnekliği ve 
sektör lideri güvenilirliği ile operasyonel ek yükleri azaltır. 

Tek çözüm. Tam veri koruma.

Veeam ONE
Veeam ONE™ yedekleme ortamları, sanal ortamlar ve fiziksel ortamlar 
için kapsamlı bir izleme ve analiz çözümü sağlamanın yanında hem Veeam 
Backup & Replication ile Veeam Agent'lar hem de VMware, Hyper-V 
ve Nutanix AHV için destek sunar. Etkileşimli araçlar ve akıllı öğrenme 
ile kapsamlı, akıllı izleme, raporlama ve otomasyon sağlayarak gerçek 
müşteri sorunlarını daha başlamadan tespit etme ve çözme imkanı 
sunar. Bu hizmetlere 7/24 İzleme ve Raporlama, Kapasite Planlama 
ve Ücretlendirme, Akıllı Otomasyon ve Tanılama dahildir.

Veeam Backup & Replication  
şu iş yüklerini korur:
Bulut 
AWS ve Microsoft Azure

Sanal 
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V  
ve Nutanix AHV

Fiziksel 
Microsoft Windows ve Linux için Veeam Agent

Uygulamalar 
Microsoft, Oracle ve SAP

Önemli yetenekler
• İzleme ve Analiz:  

Beklenmedik sorunların otomatik 
düzeltilmesi de dahil olmak üzere kritik 
yedekleme ve FK işlemlerinize yönelik Yapay 
Zeka tabanlı altyapı izleme ve tanılama

• Yedekleme ve Kurtarma:  
Çeşitli yedekleme ve parçalı kurtarma 
seçenekleriyle verilerinizin sizin 
şartlarınıza göre yedeklenmesini 
ve kurtarılabilir olmasını sağlayın

• Akıllı Otomasyon:  
Sorunları daha hızlı çözmenize yardımcı 
olmak için Makine Öğrenimi tabanlı 
tanılama ve düzeltici işlemler

• Bulut Taşınabilirliği:  
Bulut, veri merkezi stratejinizin bir 
parçasıysa taşınabilirlik ve maliyet tasarrufu 
için buluta, buluttan ve bulut içinde 
yedekleme ve kurtarma yapmaya hazır olun.

• Yönetim ve Uyumluluk:  
Veri kopyalarınızın kurtarılabilir, 
güvende ve uyumlu olmasını sağlamak 
üzere yedeklerinizi sanal testlerden 
etkin şekilde yönetin
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Daha fazla bilgi edinin
veeam.com/tr

Ücretsiz deneme sürümünü indirin
vee.am/availabilitysuitetr

Veeam Availability Suite
Basit, esnek ve güvenilir bir çözüm olan Veeam Availability Suite şunları sunar:

• Scale-Out Backup Repository™ ile sınırsız depolama kapasitesi ve size 
ihtiyacınız olandan daha fazla alan sunan Veeam Cloud Tier (Bulut Katmanı) 
nesne depolama desteği  

• Bulutta hareket özgürlüğü ihtiyaçlarınız için 2 basit adımda Microsoft 
Azure'a veya AWS'ye doğrudan geri yükleme 

• Veeam DataLabs™: Doğrulanmış kurtarma, güvenlik uyumluluğu, 
sanal korumalı alan testi ve felaket kurtarma zamanı geldiğinde 
yedeklemelerinizin hazır olduğunu bilmenin verdiği iç huzur   

• Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, Microsoft SharePoint, 
Microsoft SQL Server ve Oracle için başarısı kanıtlanmış bir uygulama 
farkındalı işleme motoru üzerine kurulan kurumsal uygulama koruması

• Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, Microsoft SharePoint, 
Microsoft SQL Server ve Oracle için Veeam Explorers™ ile kurtarma 
operasyonlarınızı bir üst seviyeye taşıma olanağı  

• Özel üçüncü taraf veri madenciliği ve güvenlik analizi komutlarının yanı 
sıra verilerinizi yeniden kullanma yeteneğindenyararlanmanız için veri 
entegrasyonu API'si ile TÜM Veeam yedekleme içeriklerine anında erişim

• Yaygın yedekleme ve altyapı sorunlarına yönelik kendi kendine 
sorunları gideren, kural tabanlı düzeltmeler için Düzeltici İşlemler ile 
otomasyonunuzu ileri taşıma olanağı 

• Veeam ONE'daki performans ve konfigürasyon değerlendirmeleriyle 
kapasite planlamasındaki varsayım yöntemini ortadan kaldıran zaman 
kazandırıcı yetenekler

Ve çok daha fazlası!

Veeam Evrensel Lisans
Veeam, Veeam Evrensel Lisans ya da diğer adıyla VUL ile fiziksel, sanal veya 
bulut İş Yükleri için gerçek lisans taşınabilirliği sunar. Bu tam özellikli lisans 
sayesinde müşteriler, tüm İş Yüklerini tek bir evrensel lisans ile koruyabilir.

Ekosistemi genişletme
Veeam yazılım tabanlıdır ve donanımdan bağımsızdır. Müşterilerin özel 
çözümlere gerek kalmadan amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak üzere 
özel iş ortaklarından oluşan geniş bir ekosistem ile birlikte çalışır. Veeam 
müşterilerin altyapılarını ve depolarını seçmesine olanak tanıyarak mevcut 
ve gelecekteki altyapı satın alımlarında en iyi ROI'yi elde etmesini sağlar. 
Ayrıca Veeam veri madenciliği, yeniden veri kullanımı ve gelişmiş özellikler 
dahil olmak üzere zengin üçüncü taraf entegrasyonlarıyla API'lerini 
genişletmeye devam etmektedir. 

Geniş iş ortağı ekosistemi

v10 sürümündeki yenilikler
• Gerçekten güçlü NAS Yedeklemesi:  

NFS, SMB/CIFS paylaşım ve dosya 
sunucularınızın hızla ve güvenilir şekilde 
yedeklenmesi için yerleşik CRC desteği ile 
sezgisel Veeam NAS yedekleme, izleme 
ve raporlama yeteneklerini kullanarak 
daha iyi iş çıkarın.  

• Anında Çoklu VM Kurtarma: 
Veeam’in yeni nesil Anında Kurtarma motoru 
ile desteklenen anında toplu kurtarmalarla 
Felaket Kurtarmayı hızlandırın.

• Veeam Cloud Tier kopyalama modu: 
Bant genişliği ayırma pencerelerini en üst 
düzeye çıkarmak ve veri kaybını en aza 
indirmek amacıyla yedekleme işleminiz 
tamamlandığında değişen blokları 
kopyalamak için Veeam Cloud Tier'ın yeni 
kopyalama modunu etkinleştirin.

• Fidye yazılıma karşı koruma:  
Cloud Tier için yeni ve akıllı sabitlik 
moduyla buluta yönelik hava boşluğu 
sayesinde verilerinizi aynı anda hem iş yeri 
dışına taşıyın hem de koruyun.

• Nutanix AHV için izleme ve raporlama: 
Veeam ONE, Nutanix iş yüklerinin 
korunması ile ilgili bilinçli kararlar 
almanıza yardımcı olmak üzere Nutanix 
AHV veri koruması için izleme,  
raporlama ve uyarma özellikleri içerir.

• Veeam Akıllı Teşhis:  
Geliştirmeler, uzak bileşenleri 
de kapsayacak şekilde genişletilen veri 
günlüğü analizi yeteneklerini ve Veeam 
Backup & Replication sunucuları için 
yerleşik sistem desteğini içerir. 

• Akıllı yedek kopyalama:  
DBA'nıza zaman kazandırın. SQL işlem 
günlüklerini manuel olarak iş yeri dışına 
kopyalamaya son verin, Veeam her şeyi 
sizin için halletsin.

• 150'den fazla yeni özellik ve iyileştirme

https://www.veeam.com/tr
https://www.veeam.com/tr/data-center-availability-suite.html

