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Ürüne  
Genel Bakış

Veeam Backup & Replication  
Gerçekten güçlü,  
modern veri koruması
Dijital ortamlar genişlemeye devam ettikçe kurumlar veri koruma 
sistemlerini iyileştirmek, otomatik hale getirmek ve kolaylaştırmak 
adına çok sayıda olanağa sahip oluyor. Bununla birlikte, daha 
fazla seçenek söz konusu olduğunda kurumlar BT ve veri yönetimi 
açısından farklı zorluklarla da karşılaşıyor. Genel bulut kullanımı 
hızla artıyor ve BT uzmanları farklı ortamlar arasında verilerin etkin 
şekilde geçiş yapması ve yönetilmesi konularında zorlanıyor. Ayrıca 
sürekli operasyonel verimlilik ve bütçe kısıtlamaları gibi unsurlar 
gün geçtikçe daha fazla dağıtımlı hale gelen dünyada kurtarma 
hedeflerini karşılamayı hiç olmadığı kadar zorlaştırıyor. 

Operasyonel hedeflerinizi karşılayacak ve işinizi büyütecek 
esnekliği sağlayacak güvenilir bir veri koruma çözümü olmadan 
bu sorunlar bir anda çığ gibi büyüyebilir. 

Veeam Backup & Replication 
Veeam® Backup & Replication™ kapsamlı kurumsal seviye veri koruma 
özellikleriyle bu yeni nesil operasyonel zorluklarla başa çıkmaya hazır. Güçlü, 
yetenekli ve kullanımı kolay Veeam çözümleri işinize uygun esnekliği ile sizi 
yarı yolda bırakmayacak pazar lideri güvenilirlik sağlayarak operasyonel ek 
yükleri azaltır.

Veeam Backup & Replication basit, esnek ve güvenilir bir çözüm ile tüm bulut, 
sanal ve fiziksel iş yüklerinde güçlü Kesintisiz Erişilebilirlik sunar. Verilerinizi 
konumdan ya da iş yükü türünden bağımsız olarak koruyun. 

Tek çözüm. Tam veri koruma.

Veeam Backup & Replication 
aşağıdaki iş yüklerini korur:
Cloud 
AWS ve Microsoft Azure 

Virtual  
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V  
ve Nutanix AHV

Fiziksel  
Veeam Agent for Microsoft Windows 
ve Linux 

Uygulamalar 
Microsoft, Oracle ve SAP

Önemli yetenekler
• Yedekleme ve Kurtarma: Çeşitli 

yedekleme ve granüler kurtarma 
seçenekleriyle verilerinizin sizin 
şartlarınıza göre yedeklenmesini  
ve kurtarılabilir olmasını sağlayın.

• Otomasyon: Kritik uygulamalarınızı 
korumak için felaket kurtarma 
stratejinizi hazırlayın, test edin  
ve düzenleyin.

• Bulut Taşınabilirliği: Bulut veri 
merkezi stratejinizin bir parçası ise 
taşınabilirlik ve maliyetten tasarruf için 
buluta yedekleme ve kurtarma yapmaya, 
buluttan yedekleme ve kurtarma 
yapmaya ve bulut içerisinde yedekleme 
ve kurtarma yapmaya hazır olun.

• Yönetim ve Uyumluluk: Verilerinizin 
kopyalarının kurtarılabilir, güvende 
ve uyumlu olmasını sağlamak üzere 
yedeklerinizi sanal testlerden etkin 
şekilde yönetin.

"Veeam'in bu kuruma kattığı değere  
bir fiyat biçmemiz gerekse bunu milyon 
dolarlarla ifade edebiliriz. Eski veri 
merkezimiz yanabilirdi, tüm verilerimizi 
kaybedebilir ve bugün tamamen bitmiş 
durumda olabilirdik. Şirkete bir şey 
olursa Veeam kurtarıcımız olabilir."

Ashlen Naicker 
ICT Yöneticisi 
LCR Group
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v10 Sürümündeki Yenilikler
• Son derece güçlü NAS yedekleme:  

NFS, SMB/CIFS paylaşma ve dosya 
sunucularınızın hızlı ve güvenilir  
şekilde yedeklenmesi için yerleşik  
CRC desteği ile sezgisel Veeam NAS 
yedekleme özelliklerini kullanarak 
daha iyisini yapın.  

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

• Veeam Bulut Katmanı kopya modu:  
Yedeklerinizin bulut blok depolamaya 
hızla ulaşmasını mı istiyorsunuz? 
Yedeklemeniz tamamlandığında 
gerekli blokları anında akıllı şekilde 
kopyalamak için Bulut Katmanındaki 
yeni kopyalama modunu etkinleştirin.  

• Fidye yazılım koruması: Bulut hava 
boşluğu Bulut Katmanı için yeni akıllı 
sabitlik modu ile geliyor.  

• Linux proxy'si: Hafif kurulumlu, 
lisansız çalışan özelliklere sahip, 
kendinden kaynaklı bulut kurulum 
imkanı sunan ve sorunsuz çalışan 
yeni Veeam Data Mover (Veeam Veri 
Taşıyıcısı) seçeneği sayesinde zamandan, 
paradan ve alandan kazanabilirsiniz.

• PostgreSQL ve MySQL işleme: 
Veeam'in uygulama farkındalı işleme 
özelliği ile daha fazla iş yükünü 
koruyarak Linux'a da biraz sevgi gösterin.   

• Şirket dışı SQL günlük işleme ile 
akıllı yedekleme kopyalama: Manuel 
yedekleme yapmayı bırakın ve SQL 
günlüklerinizi şirket dışına taşıyın. 

• 150'den fazla yeni özellik ve iyileştirme

Basit, Esnek ve Güvenilir!

Veri korumada küresel lider
• 355.000 müşterimize her gün 

yenileri ekleniyor

• Veeam Fortune 500 şirketlerinin 
 %82'sinden fazlasını koruyor

• 75'in üzerinde Net Tavsiye Skoru ile  
sektör ortalamasının 3,5 kat üstünde

• 23.000'den fazla hizmet sağlayıcı

Modern ve güçlü özellikler
Veeam Backup & Replication, aşağıdakiler gibi sektörde öncü özellikler sunar:

• Bulut, sanal ve fiziksel yedekleme ve kurtarma seçenekleri 
• Bir sanal makineden veya yedekten imaj tabanlı sanal makine replikasyonu
• Linux ve Microsoft Windows için Veeam Agent'lara yönelik yerleşik yönetim 

ve kurulum
• Scale-out Backup Repository™ ve Veeam Bulut Katmanı nesne depolama 

desteği ile sınırsız depolama kapasitesi yetenekleri
• AWS, Microsoft Azure ve daha fazlasına iki adımla basit ve doğrudan  

geri yükleme
• Veeam DataLabs™: Doğrulanmış kurtarma, güvenlik uyumluluğu ve sanal 

korumalı alanda test
• Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, Microsoft SharePoint, 

Microsoft SQL Server ve Oracle için Veeam Explorer™'lar
• Depolama snapshot'ları ve gelişmiş depolama entegrasyonu
• SAP HANA ve Oracle RMAN için kurumsal eklentiler
• Veri entegrasyon API'si ve Evrensel Depolama API'si
• Yüksek bant genişliği modu dahil olmak üzere yerleşik WAN Hızlandırma
• Şifreleme, sıkıştırma ve veri tekilleştirme
• Ve çok daha fazlası!

Evrensel Lisans
Veeam; Veeam Evrensel Lisansı ya da diğer adıyla VUL ile fiziksel, sanal veya 
buluttaki iş yükleri için gerçek lisans taşınabilirliği sağlıyor. Bu tam özellikli 
lisans müşterilerin tüm iş yüklerini tek bir tür lisans ile lisanslamalarını sağlıyor.  

Ekosistemin genişletilmesi
Veeam yazılım tanımlıdır ve donanımdan bağımsızdır. Müşterilerin özel çözümler 
uygulamasına gerek kalmadan amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olmak üzere özel 
iş ortaklarından oluşan geniş bir ekosistem ile birlikte çalışır. Veeam müşterilerin 
altyapılarını ve depolarını seçmelerine olanak tanıyarak mevcut ve gelecek altyapı 
satın alımlarında en iyi ROI'yi elde etmelerini sağlar. Buna ek olarak Veeam veri 
madenciliği, veri yeniden kullanımı ve gelişmiş özellikler dahil olmak üzere zengin 
üçüncü taraf entegrasyonlarıyla API'lerini genişletmeye devam ediyor.

Geniş iş ortağı ekosistemi

Daha fazla  
bilgi edinin 
www.veeam.com/tr

Ücretsiz deneme  
sürümünü indirin 
vee.am/backuptr

https://www.veeam.com/tr
https://www.veeam.com/tr/vm-backup-recovery-replication-software.html

