VERITAS™ Netbackup ( Software )
Solução de backup escalável para cliente de médio e grande porte que proporciona o melhor da
tecnologia de proteção de dados existente no mercado para ambientes heterogêneos sendo
físico, virtual ou na nuvem.
NECESSIDADE DE NEGÓCIO QUE ENDEREÇAMOS
⚫⚫ Janela de backup atrapalhando o ambiente de produção: com as tecnologias de aceleração de backup
conseguimos diminuir o tempo de backup evitando que durante o período de utilização dos servidores
haja tarefas de backup ainda sendo executadas;
⚫⚫ Servidores críticos que exigem recuperação rápida em ambiente virtual VMware: com a tecnologia
de recuperação instantânea para VMware conseguimos restaurar uma máquina virtual em minutos e
colocá-la em produção;
⚫⚫ Requisição de recuperação granular de e-mails e documentos: com a tecnologia de recuperação
granular de aplicações conseguimos atender as mais exigentes requisições como e-mails, contatos,
documentos e perfis de usuários do Microsoft Active Directory sem necessidade de processamento
adicional trazendo apenas as informações específicas;
⚫⚫ Redução de custo utilizando nuvem: o Veritas Netbackup possui integração com os principais
modelos de nuvem e fabricantes, assim como tecnologias para otimizar o envio dos dados para nuvem
assegurando total privacidade dos dados com criptografia de ponto-a-ponto.

VERITAS™ Netbackup Appliance
Única solução de backup completa no mercado com hardware, software Netbackup, sistema
operacional, armazenamento em disco para os dados de backup com volume escalável de 4 TB a 458
TB, desduplicação global na origem e destino, conexão com nuvem e tape library para cópia offsite, tudo
em uma única máquina suportada integralmente pela Veritas.
NECESSIDADE DE NEGÓCIO QUE ENDEREÇAMOS
( em adição aos pontos mencionados do software )
⚫⚫ Redução do custo total da propriedade: com o Veritas Netbackup Appliance o cliente diminui o TCO
através de uma solução única para todo o serviço de proteção de dados evitando múltiplos equipamentos
e fabricantes;
⚫⚫ Proteção de bases Oracle com melhor performance e integração: com a tecnologia Netbackup Copilot
for Oracle provemos backup incremental para sempre (Oracle Incremental Merge), desduplicação,
visibilidade e controle total dos backups tanto para o administrador do Netbackup quanto para o
administrador do Oracle (DBA);
⚫⚫ Simplificação do serviço de backup: com o Veritas Netbackup Appliance o cliente conseguirá
simplificar toda a sua infraestrutura para backup como tape libraries, storages, servidor de gestão do
software de backup, servidor para conexão e envio dos dados de backup para o armazenamento e rede
de conexão entre os servidores e armazenamentos, em uma única solução convergente para qualquer
tipo de ambiente físico ou virtual, aplicações e sistemas operacionais.

VERITAS™ Backup Exec
Solução de backup líder de mercado para ambientes físicos (Windows e Linux) e virtuais (VMware
e Hyper-V), focada em clientes de pequeno e médio porte, proporcionando proteção de dados
confiável, simples e com as melhores tecnologias de integração com aplicações Microsoft e
Oracle.
NECESSIDADE DE NEGÓCIO QUE ENDEREÇAMOS
⚫⚫ Solução de backup simples e confiável: com o Veritas Backup Exec o cliente em poucos cliques tem
seu ambiente físico ou virtual protegido e com as melhores práticas de estratégia de backup do mercado;
⚫⚫ Servidores críticos que exigem recuperação rápida: com a tecnologia de recuperação de desastres
simplificada o cliente tem a possibilidade de criar e recuperar imagens dos servidores em qualquer
hardware e até mesmo convertê-las em máquinas virtuais sem nenhum custo adicional;
⚫⚫ Requisição de recuperação granular de e-mails e documentos: com a tecnologia de recuperação
granular de aplicações provemos recuperação de e-mails, contatos, documentos, usuários do Microsoft
Active Directory, etc;
⚫⚫ Redução de custo utilizando nuvem: o Veritas Backup Exec possui integração com os principais modelos
de nuvem e fabricantes assegurando total privacidade dos dados com criptografia ponto-a-ponto;
⚫⚫ Redução de custo com armazenamento de backup: com a tecnologia de desduplicação global o cliente
consegue diminuir em até 90% o consumo de armazenamento de backup para ambientes físicos e virtuais.

VERITAS™ Desktop and Laptop Option
Solução de backup de desktops e laptops Microsoft Windows e Apple Mac com tecnologia de
desduplicação de dados, controle do consumo de rede para backup e recuperação, acesso do
usuário final aos arquivos protegidos via desktop, internet e dispositivos móveis.
NECESSIDADE DE NEGÓCIO QUE ENDEREÇAMOS
⚫⚫ Proteção de PSTs/NSFs e documentos do usuário final: com o Veritas Desktop and Laptop Option o
cliente possui proteção de dados em tempo real de todo arquivo criado ou modificado em sua máquina, de
forma automática e sem necessidade de intervenção manual, com criptografia e desduplicação;
⚫⚫ Dados acessíveis ao usuário final: com o Veritas Desktop and Laptop Option o cliente aumenta a
produtividade dos usuários provendo acesso a todo conteúdo protegido via internet, aplicativo instalado
na máquina do usuário ou de seu dispositivo móvel.

VERITAS™ System Recovery Desktop Edition
Solução de imagem de desktop e laptop Microsoft Windows e Linux com recuperação da máquina
por completo em qualquer hardware em caso de perda total da máquina de origem.
NECESSIDADE DE NEGÓCIO QUE ENDEREÇAMOS
⚫⚫ Perda total da estação de trabalho: com o Veritas System Recovery Desktop Edition o cliente terá
disponível a opção de recuperar a imagem em qualquer outro hardware diminuindo o tempo de espera do
usuário por uma nova máquina;
⚫⚫ Imagem da estação atualizada e gerenciamento centralizado: com o Veritas System Recovery Desktop
Edition o cliente pode agendar a geração da imagem assim como atualizá-la com apenas o que foi modificado
desde o último backup, tudo através de uma única console de gerenciamento e armazenamento.

VERITAS™ Enterprise Vault
Solução de gerenciamento inteligente da informação utilizando políticas de arquivamento e
classificação de dados com foco em Microsoft Exchange, Microsoft Sharepoint, IBM Domino,
File Server, dispositivos NAS e PSTs/NSFs.
NECESSIDADE DE NEGÓCIO QUE ENDEREÇAMOS
⚫⚫ Melhor controle no ciclo de vida dos dados: automatizar a deleção de dados antigos que não possuem
mais validade para o negócio da empresa evitando custo com armazenamento desnecessários;
⚫⚫ Atender regulamentações de retenção de dados: com o Veritas Enterprise Vault o cliente cria políticas
de arquivamento dos dados que precisam de uma retenção longa com a segurança de preservação da
informação e busca otimizada em caso de solicitação legal ou por uma auditoria;
⚫⚫ Busca eletrônica para processos judiciais: com o Veritas Enterprise Vault o cliente pode utilizar o
módulo de classificação e busca dos dados arquivados para utilizar em questões de requisição de
auditorias e processos judiciais, assim como total integração com o Veritas eDiscovery Platform como
fonte de coleta de dados.

VERITAS™ Enterprise Vault.cloud
Solução de arquivamento e descoberta eletrônica na nuvem (Software as a service) com foco
em ambientes Microsoft Office 365, Microsoft Exchange, IBM Domino.
NECESSIDADE DE NEGÓCIO QUE ENDEREÇAMOS
⚫⚫ Não deixar todos os e-mails com um único fabricante: para clientes que optaram por migrar sua
plataforma de e-mail para a nuvem Microsoft, provemos uma cópia de todos os e-mails recebidos que
podem ser acessados tanto por usuários como administradores com armazenamento ilimitado sem
custo adicional;
⚫⚫ Necessidade avançada de busca e revisão eletrônica nos e-mails: o Veritas Enterprise Vault.cloud
habilita o cliente a fazer buscas eletrônicas com ferramentas nativas com muito mais granularidade e
segurança que as ferramentas do Office 365 assim como possui integração direta e sem limitações
com o Veritas eDiscovery Platform como fonte de coleta de dados.

VERITAS™ Ediscovery Platform
Solução específica para todo o processo de descoberta eletrônica incluindo identificação,
coleta, processamento e revisão para diferentes fontes de dados como desktops/laptops,
e-mail, file servers, Veritas Enterprise Vault e Enterprise Vault.cloud, Microsoft Office 365
entre outros, agilizando todo o processo para rápida resolução do caso.
NECESSIDADE DE NEGÓCIO QUE ENDEREÇAMOS
⚫⚫ Auditoria interna ou externa sobre conformidade: clientes que frequentemente sofrem auditoria
sobre conformidade de informações críticas necessitam uma solução que faça o processo inteiro de
coleta em várias fontes, processamento e revisão para passar de forma satisfatória, com isso o cliente
reduz o custo com contratação de serviço de terceiros de forma temporária;
⚫⚫ Solução para investigação eletrônica: o Veritas eDiscovery Platform mantém toda a cadeia de
custódia em uma investigação eletrônica mantendo o documento habilitado a ser utilizado em um
processo judicial.

VERITAS™ Data Insight
Solução para governança da informação com foco em dados não estruturados localizados em
servidores de arquivos provendo visibilidade sobre as informações e como elas estão expostas
à riscos.
NECESSIDADE DE NEGÓCIO QUE ENDEREÇAMOS
⚫⚫ Conformidade e segurança da informação: com o Data Insight o cliente terá visibilidade de quais
dados estão expostos à usuários indevidos com recomendações de remediação baseado em políticas
de conformidade pré-estabelecidas ou ações de remediação em conjunto com o Veritas Enterprise Vault
e Symantec Data Loss Prevention, também faz coleta de informações sobre a utilização dos dados com
opção de políticas de monitoramento e alertas;
⚫⚫ Melhor visibilidade das informações corporativas: nos dias atuais, a maioria das corporações não
conhecem 50% dos dados que armazenam, protegem e mantém disponíveis para o usuário final, com
o Veritas Data Insight o cliente conseguirá entender toda essa massa de dados não estruturados e
tomar decisões principalmente voltadas para custos de infraestrutura baseando-se em informações
mais detalhadas fazendo com que utilize melhor os recursos que possui.

VERITAS InfoScale™ (antigo Storage Foundation)
Solução para alta disponibilidade de aplicações e virtualização de armazenamento em
ambientes físicos, virtuais e nuvem para Microsoft Windows, Linux e Unix.
NECESSIDADE DE NEGÓCIO QUE ENDEREÇAMOS
⚫⚫ Alta disponibilidade de aplicações críticas: para aplicações que necessitam de um RPO e RTO próximo
de zero, o Veritas Infoscale provê cluster e replicação em caso de cluster geográfico com total segurança
e confiabilidade que somente a Veritas possui para ambientes heterogêneos e independentemente de
sistema operacional, físico ou virtual, ou infraestrutura de armazenamento e processamento;
⚫⚫ Não ficar refém de fabricantes de storages: com o Veritas Infoscale o cliente virtualiza a camada
de armazenamento apresentando-a para a aplicação de forma transparente sem se preocupar com a
marca do storage que o cliente utiliza podendo migrar de forma simples os dados de um fabricante para
outro;
⚫⚫ Alta disponibilidade integrada entre diferentes aplicações em cluster: com a tecnologia Virtual
Business Service o Veritas Infoscale orquestra diferentes clusters que tem uma dependência. Para que,
caso haja necessidade de iniciar um DR de um dos serviços, toda a cadeia de clusters interdependentes
migrem de forma orquestrada sem ocorrer problemas de consistência e falhas;
⚫⚫ Clientes com infraestrutura na nuvem: muitos clientes hoje em dia estão estendendo seus datacenters
para nuvens públicas para redução de custo e certeza de disponibilidade dos recursos de infraestrutura
porém eles continuam necessitando de soluções para alta disponibilidade focada na aplicação e com o
Veritas Infoscale provemos isso tanto em nuvens públicas, privadas e híbridas.

VERITAS™ Resiliency Platform
Solução para orquestração de recuperação de desastres com foco em solução de cluster como
VMware HA, Microsoft Failover Cluster, Veritas Infoscale, tecnologias de replicação como
EMC RecoveryPoint, Hyper-V Replica, HPE 3PAR, Veritas Infoscale Replication e aplicações
como Oracle e SQL Server.
NECESSIDADE DE NEGÓCIO QUE ENDEREÇAMOS
⚫⚫ Maior visibilidade e controle sobre a estratégia de DR: com o Veritas Resiliency Platform o cliente
terá um único painel com todas as informações da saúde do ambiente em caso de uma situação de
recuperação de desastres com dados sobre o SLA que ele conseguirá atingir com a estratégia e soluções
de DR implementadas.

VERITAS™ Disaster Recovery Orchestrator
Solução para alta disponibilidade de aplicações para a nuvem Microsoft Azure e Amazon com
foco em aplicações e sistemas operacionais Microsoft.
NECESSIDADE DE NEGÓCIO QUE ENDEREÇAMOS
⚫⚫ Site DR na nuvem com baixo custo: com o Veritas Disaster Recovery Orchestrator o cliente terá uma
cópia de seus servidores com aplicações críticas na nuvem desligados apenas recebendo as atualizações
que somente serão ligados quando o DR for iniciado reduzindo o custo com infraestrutura em nuvem para
suportar um site DR.

VERITAS™ Risck Advisor
Solução para análise de risco referente a disponibilidade das aplicações, redes de conexão e
estratégia de DR.
NECESSIDADE DE NEGÓCIO QUE ENDEREÇAMOS
⚫⚫ Validar os riscos relacionados a recuperação de desastres: com o Veritas Risk Advisor o cliente terá
visibilidade do que está errado conforme boas práticas para uma recuperação de desastres local ou
remota bem-sucedida e o que precisa ser feito para remediar.

VERITAS™ Application HA
Solução de orquestração de alta disponibilidade em ambientes virtuais como VMware, Hyper-V,
KVM e mais.
NECESSIDADE DE NEGÓCIO QUE ENDEREÇAMOS
⚫⚫ Quando a alta disponibilidade de hardware não é suficiente: com o Veritas Application HA o cliente terá
a possibilidade de monitorar a aplicação dentro da máquina virtual e, caso ocorra uma falha, reiniciar a
aplicação ou a VM assim como solicitar alguma ação em conjunto com aplicações de HA nativas como
Hyper-V Replica, VMware HA, VMware vMotion e Veritas Infoscale.

