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Informacje  
o produkcie

Veeam Backup Essentials — 
komponenty 
Veeam Backup & Replication™ — 
zaawansowane i niezawodne rozwiązanie 
do ochrony danych przeznaczone do 
obciążeń chmurowych, wirtualnych oraz 
fizycznych

Veeam ONE™ — narzędzie do 
monitorowania i raportowania obciążeń 
chmurowych, wirtualnych oraz 
fizycznych, które zapobiega wystąpieniu 
możliwych problemów

Ochrona i monitorowanie 
wszystkich obciążeń
Wirtualne: VMware | Hyper-V | AHV
Chmurowe: AWS | Azure | IBM 
Fizyczne: Windows | Linux | UNIX | NAS
Aplikacje: Microsoft | Oracle | S

Licencja uniwersalna Veeam (VUL)
Firma Veeam zapewnia prawdziwą 
przenośność licencji — fizycznych, 
wirtualnych i chmurowych — dzięki 
modelowi licencji VUL. Za pomocą jednej 
kompleksowej licencji klient może 
chronić wszystkie rodzaje obciążeń.

Oto opinie naszych klientów:
„Najlepsze na świecie 
rozwiązanie do backupu 
maszyn wirtualnych”

—  Aaron A., dyrektor IT,  
średnie przedsiębiorstwo  
(51–1000 pracowników)

Zapoznaj się z recenzjami: TrustRadius 
| G2

„Praktycznie idealne 
rozwiązanie do backupu 
w naszej firmie!”

— Zweryfikowany 
użytkownik, technik 
IT, firma z branży 
technologii i usług  
informatycznych, (1–10 
pracowników)

Veeam Backup Essentials  
Wydajność, łatwa obsługa, przystępna cena 
Musisz zarządzać firmowym środowiskiem IT, mając mniej zasobów i środków budżetowych. 
Jednak wraz z dynamicznym wzrostem ilości obsługiwanych danych coraz bardziej 
potrzebne jest kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych.

O ile łatwiejsze byłyby codzienne czynności, gdyby Twój arsenał obejmował 
niezawodne rozwiązanie do ochrony danych — takie, które po prostu działa?

Pakiet Veeam® Backup Essentials™ udostępnia wydajne, łatwe w obsłudze i przystępne 
cenowo funkcje tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania, monitorowania oraz 
raportowania przeznaczone dla obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych. Obejmuje 
to backup dla środowisk VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV, serwerów 
Windows i Linux, urządzeń NAS, platformy AWS i nie tylko — w ramach jednej konsoli!

Łatwa ochrona danych
Niezawodny backup
Twórz kopie zapasowe 
dowolnych obciążeń, skróć 
czas backupu i obniż koszty 
operacyjne dzięki elastyczności 
odpowiadającej potrzebom 
Twojej firmy.

Szybkie odzyskiwanie
Zapewnij niskie wartości 
docelowego czasu 
odzyskiwania (RTO) dzięki 
błyskawicznemu przywracaniu 
plików, maszyn wirtualnych, 
urządzeń NAS i aplikacji.

Bezpieczna replikacja
Replikacja oparta na 
obrazach i usprawnione 
odzyskiwanie po awarii 
zwiększają szybkość, 
bezpieczeństwo i dostępność.

Przenośność w chmurze
Dowolne obciążenia można 
migrować lub odzyskiwać na 
platformę AWS lub Microsoft 
Azure, jednocześnie chroniąc 
kopie zapasowe przed 
złośliwymi atakami.

Monitorowanie 
i raportowanie w trybie 
24.7.365
Bieżący wgląd w środowisko 
backupu oraz środowiska 
fizyczne i wirtualne zapewnia 
nieprzerwany dostęp do 
aktualnych informacji.

Więcej informacji 
www.veeam.com/pl

Pobierz bezpłatną 
wersję próbną  
vee.am/essentialspl

Proaktywne ostrzeganie
Szybko przeciwdziałaj 
zagrożeniom środowiska, 
zanim przerodzą się 
w rzeczywiste problemy 
i pogorszą dostępność.

Wydajny backup 
urządzeń NAS
Nowe funkcje, które 
redefiniują ochronę danych 
w środowisku NAS — 
odpowiedź na dynamiczny 
wzrost liczby dużych plików.

Backup serwerów 
fizycznych
Kompleksowe rozwiązanie 
do backupu i odzyskiwania 
wszystkich serwerów 
fizycznych, które ułatwia 
przedsiębiorstwom ochronę 
środowisk.

Nagradzana pomoc 
techniczna 
Pomoc techniczna 24.7 
zapewniająca poprawki 
i aktualizacje bez czekania na 
nowe wersje produktów.

https://www.trustradius.com/products/veeam-backup-replication/reviews
https://www.g2.com/products/veeam-veeam-backup-replication/reviews#reviews
https://www.veeam.com/pl
http://vee.am/essentialspl

