
VISÃO GERAL

O Veritas Backup Exec™ é a solução de backup sem barreiras e fornecida do seu jeito. Você 

escolhe do que vai fazer backup, onde vai armazená-lo, como gostaria de pagar por isso. Os 

dados estão protegidos e disponíveis em todos os estágios: durante o backup local para a 

nuvem, na proteção das cargas de trabalho dentro da nuvem, na recuperação a partir da 

nuvem ou ao conectar ao armazenamento no local. Com a recuperação instantânea na nuvem, 

o Backup Exec integra-se diretamente ao Azure Site Recovery para garantir a disponibilidade 

de dados e aplicativos com a recuperação após desastres com base na nuvem.

O Backup Exec pode ser adquirido por meio de licenciamento por assinatura temporária 

ou permanente, com o nível de funcionalidade de que você precisa—Bronze, Silver 

(Prata) e Gold (Ouro). A edição Bronze é a opção mais econômica. A edição Silver oferece 

os recursos mais utilizados. A edição Gold inclui todos os recursos e funcionalidades 

disponíveis no Backup Exec. Sua compra é baseada na quantidade de dados no front-end 

dos quais você precisa fazer backup. O conjunto de licença escolhido está disponível na 

quantidade que você desejar.

Backup Exec
Uma solução de backup e recuperação econômica e 

integrada para proteção de dados onde eles estiverem, 
seja em nuvens virtuais, físicas e híbridas. 

Figura 1. O Backup Exec oferece a verdadeira proteção de dados unificada e econômica com 
um console único e unificado em implantações físicas, virtuais e na nuvem.

Cargas de 
trabalho da 
Microsoft

Nuvem privada

E
LIM

INAÇÃO GLOBAL DE DUPLIC
AÇÕ

ES

Nuvem 
pública

Escritório remoto 

Backup do 
local para a 

nuvem

Cargas de 
trabalho Linux

Nuvem 
híbrida

Recuperação 
após desastres 

Gerenciamento 
centralizado

TRANSFO
RM

A
Ç

Ã
O

 D
IG

ITA
L

Cargas de 
trabalho virtuais

Backup Exec™

Principais recursos e benefícios
• Suporte às mais recentes plataformas da Microsoft 

e da VMware.

• O GDPR Guard permite que as organizações 

implementem solicitações de eliminação de 

informações para maior conformidade. 

• A solução unificada para ambientes físicos e virtuais 

de nuvem pública e híbrida simplifica a proteção de 

dados e elimina o custo e a complexidade de vários 

produtos pontuais.

• A captura rápida de imagens da máquina virtual 

através de grande integração com o Microsoft® 

Volume Shadow Copy Service (VSS) e com as APIs 

do vStorage™ para proteção de dados (VADP) da 

VMware minimiza o impacto do desempenho da 

carga de E/S, da CPU e da memória no ambiente 

virtual.

• A recuperação instantânea de máquinas 

virtuais VMware e Hyper-V fornece uma cópia 

imediatamente utilizável do servidor e dados para 

RD, conformidade, testes e ativação de aplicativos.

• A prontidão da recuperação automatiza os testes 

de recuperação após desastres de backups em 

máquinas virtuais para garantir a capacidade de 

recuperação.

• A recuperação após desastres bare-metal integrada, 

de ambiente físico para virtual (P2V) e virtual para 

físico (V2P) ajuda a minimizar o tempo de inatividade 

e interrupções.

• Segurança superior para seus dados por meio de 

criptografia AES (padrão avançado de criptografia) 

de 128/256 bits extremamente poderosa e 

conformidade com o padrão PCI DSS (Conformidade 

com a Indústria de Cartões de Pagamento) 3.1/3.2.

• A eliminação de duplicações em todo lugar permite 

que você proteja mais dados e economize largura 

de banda enquanto minimiza espaço em disco 

necessário para backup em ambientes físicos, 

virtuais e de nuvem.



Ele oferece uma proteção abrangente contra ameaças externas. Portanto, se algum imprevisto acontecer, seus dados críticos têm backup 

e estão prontos para serem recuperados de forma rápida e fácil.

SIMPLES E ROBUSTA

Quando você consegue resolver mais problemas com menos complexidade, você consegue uma solução simples e robusta para melhorar 

a produtividade administrativa. O Backup Exec pode ajudar você a: 

• Atender às expectativas de negócios para backup e recuperação. 

• Reduza os custos do armazenamento.

• Proteger dados. 

• Atender aos requisitos regulamentares.

• Eliminar ferramentas de backup de nicho de sua infraestrutura.

Backup e recuperação rápidos e confiáveis

O Backup Exec permite que você atenda às expectativas de proteção de dados de sua organização ao reduzir o tempo que leva para 

fazer backup e recuperar informações críticas, aplicativos e servidores. Com o Backup Exec, é possível reduzir o risco e o custo do tempo 

de inatividade usando uma grande variedade de métodos flexíveis de backup e recuperação. Seja usando disco, fita ou nuvem, suas 

informações podem ser recuperadas com facilidade e segurança.

Backup rápido e econômico na multinuvem com mais opções e mais confiança

Com mais opções de integração de armazenamento na nuvem disponíveis, o Backup Exec simplifica a transferência dos seus backups 

para a nuvem com integração ao armazenamento em nuvem com um clique. Usufrua de proteção de dados em nuvem unificada com 

eliminação de duplicações de ponta a ponta e conectores de nuvem certificados para praticamente qualquer provedor de nuvem com 

menos custo e menos riscos, independentemente de onde estejam os dados.

Integração avançada com o VMware e o Hyper-V

O Backup Exec protege todo o seu ambiente virtual e conta com a integração avançada com o VMware e Hyper-V. Recupere o que 

você precisa, quando e onde precisar. Crie facilmente cópias de recuperação instantânea de seus backups de máquina virtual e faça a 

recuperação automatizada com o Backup Exec Recovery Ready.

Integração com o Azure Site Recovery

Com a recuperação instantânea na nuvem, o Backup Exec integra-se 

diretamente com o Azure Site Recovery para garantir a disponibilidade de 

dados e aplicativos com a recuperação após desastres com base na nuvem. 

Essa solução de Recuperação após desastres como serviço (DRaaS) 

integrada pode minimizar RPO e RTO para dados e locais essenciais para os 

negócios com recuperação fora do local com o Azure.

Economize mais, armazene menos

A eliminação global e flexível de duplicações do Backup Exec ajuda a solucionar os desafios do crescimento de dados, independente do 

volume de alterações que ocorrerem nos dados. Ele ajuda a minimizar os intervalos de backup, diminui o tráfego de rede e reduz o espaço 

em disco necessário para armazenar dados de backup. A nova eliminação abrangente de duplicações para nuvem reduz o custo total de 

propriedade (TCO) e diminui os custos de armazenamento e infraestrutura.

"Os backups têm quase 100% de confiabilidade 
e as restaurações são consistentemente 
bem-sucedidas, sem nenhuma preocupação. 
Simplesmente funciona.”

 — Brandon Mosak,
Diretor de TI, Task Force Tips Inc.



FLEXÍVEL

Nem toda solução de backup é flexível o bastante para proteger todas as informações da empresa, seja em ambientes virtuais, físicos ou 

na nuvem. Escolha a arquitetura de proteção de dados que funciona para você, em vez de deixar que o software imponha sua configuração. 

Faça o backup de qualquer item em praticamente qualquer dispositivo de armazenamento e faça a restauração em qualquer lugar. O 

Backup Exec é uma solução única para todas as suas necessidades de proteção de dados; ele abrange máquinas virtuais e servidores 

inteiros, aplicativos, arquivos e pastas individuais ou objetos granulares de aplicativos.

 

A verdadeira solução unificada. Proteção de dados na nuvem, virtuais e físicos

A redução dos custos e a simplificação das tarefas de backup começam com a implementação de uma solução única, designada para toda 

a sua infraestrutura, independente da plataforma: virtual, física ou na nuvem. Altamente integrado às plataformas VMware, Microsoft e 

Linux, o Backup Exec protege de um a milhares de servidores e máquinas virtuais com o mesmo console de usuário, fornecendo excelente 

desempenho e eficiência. A escalabilidade é uma consideração importante quando se trata de backup e recuperação, e o Backup Exec 

ajudará você conforme sua organização cresce.

Arquiteturas híbridas para disco, fita e nuvem

O Backup Exec oferece a flexibilidade para proteger ambientes VMware e Hyper-V usando métodos com ou sem agentes, além de máquinas 

físicas com Microsoft e Linux, sejam locais ou na nuvem. Opções flexíveis de destino permitem que você grave em praticamente qualquer 

dispositivo de armazenamento, incluindo discos, fitas, armazenamento hospedado ou diretamente em serviços de nuvem pública, como 

Amazon S3, Google Cloud Storage e Microsoft Azure. Dispositivos de gateway, como Amazon Storage Gateway ou Microsoft StorSimple 

permitem a rápida migração para um armazenamento econômico na nuvem.

Recuperação rápida, eficiente e versátil

O Backup Exec recupera dados rapidamente em qualquer nível de granularidade com um backup de etapa única. Com apenas alguns 

cliques, você pode recuperar dados do servidor na nuvem, máquinas virtuais e servidores físicos, incluindo aplicativos inteiros, arquivos, 

pastas e objetos individuais, bem como itens de aplicativos granulares diretamente do Microsoft® Exchange, Active Directory®, SQL 

Server® e SharePoint®.

O Backup Exec indexa e cataloga dados de backup de forma inteligente, de modo que você não desperdiça tempo nem espaço em disco 

valiosos preparando tarefas de backup, determinando seu conteúdo e procurando dados específicos. O Backup Exec restaura dados com 

eficiência diretamente do backup, o que simplifica e acelera a recuperação quando você mais precisa.

O Backup Exec também oferece um recurso integrado de recuperação após desastres para ajudar a minimizar o tempo de inatividade, 

reduzir os riscos e eliminar a interrupção dos negócios. Caso ocorra algum desastre, o Backup Exec pode recuperar um servidor inteiro 

a partir do zero no mesmo hardware ou em hardware diferente em poucos minutos, em vez de horas ou dias. Ele também converte 

servidores físicos ou os backups desses servidores em máquinas virtuais. Máquinas virtuais protegidas podem ser rapidamente criadas 

do conjunto de backup para uso imediato.

CONFIÁVEL

O gerenciamento de produtos complexos de backup e recuperação pode ser ineficiente, demorado e dispendioso. Através de assistentes 

intuitivos e painéis inteligentes, o Backup Exec é fácil de implementar, usar e gerenciar, seja para fazer o upgrade de uma versão anterior 

ou para substituir um produto concorrente. 



Fácil de gerenciar

Rastreie e monitore rapidamente todas as tarefas de backup e recuperação com uma interface fácil de usar e painéis intuitivos e 

assistentes. Com apenas alguns cliques, você pode definir tarefas de backup, exibir o status de backup e realizar recuperações rápidas. 

Em vez de usar políticas complexas, economize tempo e simplifique a implementação da proteção de backup com um fluxo de trabalho 

visual que permite replicar dados no local, externamente ou na nuvem. Além disso, o console de administração centralizado do Backup 

Exec oferece gerenciamento escalonável de locais distribuídos e ajuda a reduzir o tempo e os recursos necessários para gerenciar as 

operações de backup.

Visibilidade superior

As decisões inteligentes começam com uma melhor visibilidade. O Backup Exec proporciona visibilidade de toda a infraestrutura de 

backup e recuperação, para que você possa tomar as medidas que forem necessárias. Realize facilmente uma pesquisa granular dos 

dados em backup, incluindo dados da caixa de correio por assunto, bancos de dados Microsoft SQL por nome ou dados do SharePoint 

por nome de documento. Configure o Backup Exec para percorrer seu ambiente e descobrir servidores, máquinas virtuais e outros dados 

em risco, com inteligência.

 

Licenciamento flexível

O Backup Exec é uma solução econômica, fácil de adquirir, licenciar, implementar e escalonar. Com o Backup Exec, você tem a vantagem 

de poder escolher o modelo certo de licenciamento para seu ambiente, por preços acessíveis.

Reduza o risco às informações e otimize o armazenamento dessas informações

A integração do Backup Exec com o Veritas™ Information Map apresenta o ambiente de informações em contextos visuais e orienta 

os usuários na tomada de decisões imparciais de 

governança e informações. Usando a navegação dinâmica 

do Information Map, os clientes podem identificar áreas 

de risco, áreas de valor e áreas de desperdício em todo 

o ambiente de armazenamento e tomar decisões que 

ajudam a diminuir o risco às informações e a otimizar o 

armazenamento das informações.

INOVADOR

Com centenas de patentes recebidas nas áreas de backup, recuperação, virtualização, eliminação de dados duplicados e outros, o Backup 

Exec mantém uma longa tradição de pioneirismo no lançamento de tecnologias avançadas no mercado.

REQUISITOS DO SISTEMA

Para obter uma lista completa dos requisitos de sistema e dos dispositivos com suporte, consulte a lista de compatibilidade de hardware 

e software do Backup Exec em: www.backupexec.com/compatibility.

Figura 2. A integração do Veritas Information Map processa o 
ambiente das informações em um contexto visual e orienta os 
usuários para que tomem decisões objetivas sobre a governança 
das informações.



EDIÇÕES, AGENTES E OPÇÕES DISPONÍVEIS

Edições do Backup Exec

O Backup Exec está disponível com as seguintes edições de licenciamento:

• Gold: permanente e por assinatura.

• Silver: permanente e por assinatura.

• Bronze: permanente e por assinatura.

• Custom (à la carte ou personalizada): somente permanente.

O Licenciamento permanente e por assinatura do Backup Exec simplifica o gerenciamento da licença ao permitir que você faça 

adaptações e escalone rapidamente para atender às necessidades da sua empresa. O modelo de licenciamento por assinatura do Backup 

Exec oferece acesso ao nosso software de solução de proteção de dados unificada com atualizações e lançamentos de novos recursos 

incluídos no preço de uma única assinatura anual. Há três edições de assinatura: Bronze, Silver e Gold.

As ofertas de assinatura permanente e por assinatura Bronze, Silver e Gold do Backup Exec incluem implementação ilimitada de agentes, 

opções e do Backup Exec Server, desde que o número de terabytes de dados de front-end sendo protegidos não exceda o número de 

terabytes especificados por sua licença, com um mínimo de 1 TB de licença por Backup Exec Server. 'FETB (Front-end terabyte, Terabyte 

de front-end)' é definido como o tamanho dos dados não compactados e protegidos (ou seja, dados para os quais não foi feita a eliminação 

de duplicações). Você pode comprar licenças para quantos TB precisar com base na quantidade de dados que precisarem ser protegidos. 

O número de Backup Exec Servers não pode exceder o número de TB comprados, pois cada Backup Exec Server deve ser licenciado para 

pelo menos 1 TB.

 

• Bronze Edition: licenciamento por assinatura e permanente; pago antecipadamente. Proteção de servidores de arquivos para ambientes 

locais e na nuvem.

• Silver Edition: licenciamento por assinatura e permanente; pago antecipadamente. Servidores de arquivos, proteção de bancos de 

dados e aplicativos para ambientes locais e na nuvem.

• Gold Edition: licenciamento permanente e com contrato de licença; pago antecipadamente. Proteção de servidores de arquivos, 

bancos de dados e aplicativos para ambientes locais e na nuvem. Além de gerenciamento centralizado de servidores de backup para 

locais ramificados.

• Custom Edition (à la carte ou personalizado): a edição Custom (ou personalizada) permite que você compre o Backup Exec por agentes 

e opções individuais para atender às suas necessidades de backup. Agentes e recursos específicos são licenciados como itens 

comprados separadamente selecionados de um menu (à la carte).
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SOBRE A VERITAS TECHNOLOGIES LLC

A Veritas Technologies permite que empresas de todos os portes descubram a verdade por trás da informação: o ativo digital mais 

importante. Por meio da plataforma da Veritas, os clientes podem acelerar a transformação digital e solucionar desafios comerciais e de 

TI urgentes, como o gerenciamento de dados da multinuvem, a proteção de dados, a otimização do armazenamento, a preparação para a 

conformidade e a portabilidade dos workloads, sem prender-se a um fornecedor de nuvem. 86% das empresas da Fortune 500 contam 

atualmente com a Veritas para revelar informações que ofereçam vantagem competitiva. Saiba mais em www.veritas.com ou siga-nos no 

Twitter em @veritastechllc.

Agentes

• Agent for Applications and Databases

• Agent for VMware and Hyper-V

• Agent for Windows®

• Agent for Linux

• Remote Media Agent for Linux 

Opções

• Agent for Applications and Databases

• Deduplication Option

• Enterprise Server Option

• Library Expansion Option

• NDMP Option

• Virtual Tape Library Unlimited Drive Option

"Nenhum outro produto do 
mercado se aproxima em termos de 
desempenho e usabilidade."

— Terry Green,
Gerente de TI, AutoChair
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