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Veeam Backup & Replication  
Verwacht meer van uw gegevensbeveiliging
Uw gegevens zijn cruciaal om uw bedrijf operationeel te houden. 
Gegevensverlies voorkomen en de kosten onder controle houden hebben 
topprioriteit, maar het kan een enorme uitdaging zijn om deze doelstellingen 
met elkaar in evenwicht te houden. Nu workloads in steeds hoger tempo 
naar multi-cloud ecosystemen migreren en medewerkers steeds vaker op 
afstand werken, zijn gegevensbeheer en -controle moeilijker dan ooit. 

Wat u nodig heeft, is één robuuste oplossing voor uitgebreid 
gegevensbeheer die voldoende krachtig en flexibel is om in alle fasen van  
de veranderende gegevenslevenscylus bescherming te bieden, en voldoende 
veilig om huidige en toekomstige cyberbedreigingen aan te pakken.  
Kan uw huidige back-upoplossing dat aan?

Veeam Backup & Replication 
Veeam® Backup & Replication™ is klaar om de volgende generatie 
operationele uitdagingen direct aan te pakken met een uitgebreide  
reeks enterprise-class functies voor gegevensbeveiliging. Deze krachtige, 
betrouwbare gebruiksvriendelijke oplossing vermindert operationele 
overhead met de flexibiliteit die bij uw bedrijf past en een toonaangevende 
betrouwbaarheid waarop u kunt rekenen.

Veeam Backup & Replication is een eenvoudige, flexibele en betrouwbare 
oplossing die solide Availability biedt voor alle cloud-based, virtuele en fysieke 
workloads. Bescherm uw gegevens ongeacht de locatie of het type workload 
met krachtige opties voor back-up en direct herstel.

Beveiliging:

Cloud:   
AWS, Microsoft Azure en Google 
Cloud Platform 

Virtueel:  
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V 
en Nutanix AHV

Fysiek:  
Microsoft Windows, Linux, Mac, IBM 
AIX, Oracle Solaris en bestandsshares

Applicaties:  
Microsoft, Oracle en SAP

Belangrijke functies

• Back-up en herstel:   
realiseer back-up en herstel van 
uw gegevens op úw voorwaarden 
met diverse opties voor back-up en 
granulair herstel.

• Automatisering:   
voorbereiden, testen en orkestreren  
van uw DR-strategie om kritische 
applicaties te beschermen. 

• Cloud:   
als de cloud onderdeel is van  
de strategie voor uw datacenter, 
maak dan back-up en herstel naar, 
vanuit en binnen de cloud mogelijk 
met het oog op portabiliteit  
en kostenbesparingen.

• Beveiliging:   
beheer uw back-ups van virtuele 
tests effectief om te waarborgen 
dat kopieën van uw gegevens 
herstelbaar, veilig en compliant zijn.
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Oplossingen met 
meerwaarde:
Combineer back-up, monitoring  
en automatisering en bespaar!

De Veeam Availability Suite: 
Combineert de voordelen van  
Veeam Backup & Replication met  
de monitoring- en analysefuncties 
van Veeam ONE.

Veeam DR-pakket: 
Voeg Veeam® Disaster Recovery 
Orchestrator toe om bedrijfscontinuïteit  
voor al uw VM's te waarborgen.

Huurlicenties voor 
serviceproviders: 
Huurlicenties worden aangeboden 
als een 'pay-as-you-grow'-programma 
en Veeam-serviceproviders beschikken 
hiermee over á la carte opties voor 
serviceverlening aan klanten met 
Veeam Backup & Replication™ 
Veeam Cloud Connect en meer. 

Eenvoudig, flexibel en 
betrouwbaar! 
Wereldwijd koploper op het gebied 
van gegevensbeveiliging. 

• 400.000 klanten en dat aantal groeit 

• Veeam beveiligt meer dan 83% 
van de Fortune 500-bedrijven 

• NPS-score van +75; 3,5x hoger dan 
het gemiddelde in de branche

• Meer dan 24.000 serviceproviders

Veeam. It just works!

Krachtige, moderne gegevensbeveiliging
Veeam® Backup & Replication™ is een 4-in-1 oplossing voor back-up en herstel 
voor opslagsnapshots, back-ups, replica's en Continuous Data Protection in 
één product. Veeam is de marktleider die veilige en betrouwbare bescherming 
garandeert voor uw cloud-based, virtuele en fysieke workloads. 
NIEUW v11, met meer dan 150 nieuwe features en verbeteringen, geeft bedrijven  
van elke grootte ongeëvenaarde veerkracht. 
• Bedrijfscontinuïteit voor kritische apps en gegevens met Veeam CDP 
• Meer dan 20x voordeligere, langdurige archive-to-cloud opslag op AWS S3 

Glacier en Azure Archive 
• Volledige bescherming tegen ransomware met onveranderlijke back-ups  

in een hardened Linux-repository 
• Direct herstel voor NAS, Microsoft SQL en Oracle 
Bovendien beschikt u door samenwerking met Veeam en onze partners over de 
benodigde services, oplossingen en expertise om optimaal van v11 te profiteren: 
• BaaS- (Backup as a Service) en DRaaS-providers (Disaster Recovery as a Service): 

laat u ondersteunen bij het beheer van bedrijfsgegevens in thuiskantoren,  
in de cloud en daarbuiten. 

• Better Together Alliance Partner: breid uw toolset uit met Veeam-ready 
geïntegreerde oplossingen. 

• Value-Added Resellers en systeemintegrators: ontdek de bouwstenen voor  
een winnende strategie. 

Profiteer van eenvoudige, flexibele en betrouwbare mogelijkheden, in combinatie 
met een ecosysteem van experts zodat uw veerkracht is gewaarborgd, zelfs bij de 
meest ingewikkelde uitdagingen op het gebied van gegevensbeveiliging. 

De Veeam Universal License 
Met Veeam Universal License (VUL) maakt Veeam echte licentieportabiliteit  
voor workloads mogelijk, of het nu gaat om fysieke, virtuele of cloud-based workloads. 
Met deze complete licentie kunnen klanten alle workloads licentiëren met maar 
één type licentie.

Uitbreiding van het ecosysteem
Veeam is software-defined en hardwareonafhankelijk. Wij werken samen  
met een breed ecosysteem van gespecialiseerde partners om klanten te helpen  
hun doelstellingen te behalen zonder dat ze zelf ontwikkelde oplossingen hoeven 
te implementeren. Veeam stelt klanten in staat om hun eigen infrastructuur  
en opslag te kiezen zodat ze de beste ROI kunnen realiseren voor bestaande  
en toekomstig aan te schaffen infrastructuur. Bovendien breidt Veeam de API’s 
voor krachtige integraties met producten van derden voortdurend uit, waaronder 
datamining, hergebruik van gegevens en geavanceerde features.

Meer informatie 
www.veeam.com/nl

Download de gratis testversie 
veeam.com/backupnl

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

