CONHEÇA A NOVA GERAÇÃO DE
ARQUITETURA DE PROTEÇÃO DE DADOS
NOVO! Arcserve® Uniﬁed Data Protection

Todas as suas necessidades de backup e recuperação em uma única solução integrada, ﬂexível
e fácil de usar, que oferece proteção completa de dados para recuperação imediata após interrupções
no sistema e perdas de dados.

Assured recovery™

Facilidade de uso

Recursos avançados de backup e recuperação para
ambientes físicos e virtuais.

Planos de proteção de dados e uma interface intuitiva
para garantir um trabalho bem-sucedido.

Funcionalidades de nível empresarial

Reinvente a proteção de dados

Backup de imagen, replicação e alta disponibilidade fáceis de
implementar, utilizar e administrar, no local ou na nuvem,
para várias plataformas virtuais e físicas.

Tecnologias de backup, replicação, alta disponibilidade e
eliminação global de duplicações reconhecidas pela indústria,
em uma mesma solução.

SUPORTE PARA ARQUIVAMENTO
DE BACKUPS E DADOS EM FITA E NA NUVEM

DESDUPLICAÇÃO GLOBAL
EM TEMPO REAL NA ORIGEM

• Migração de backups de disco para ﬁta ou nuvem

• Desduplicação de dados durante o armazenamento
para eﬁciência máxima;

para a retenção prolongada;
• Archiving de dados com pouco acesso para liberar

• Replicação de dados desduplicados entre locais para

espaço nos servidores de produção;

redundância e a recuperação de desastres;

• Armazenamento eﬁciente com migração automática;

• Replicação com desduplicação integrada
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• Proteção para servidores virtuais VMware e Hyper-V
sem instalação de agentes
• Proteção tradicional em nível de arquivos para
servidores Windows, Linux e UNIX
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Backups de imagens para servidores Windows e Linux,
físicos ou virtuais, com tecnologia incremental inﬁnita em
nível de blocos
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PROTEÇÃO PARA SERVIDORES
FÍSICOS E VIRTUAIS WINDOWS,
LINUX E UNIX
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para reduzir os requisitos de links e aumentar a eﬁciência.
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• Retenção diferente em cada lugar.

ASSURED RECOVERY™

• Recursos automatizados de failover e failback para
manter sistemas e dados essenciais sempre disponíveis;
• Recuperação Bare Metal no mesmo hardware ou em
um diferente;
• Recuperação instantânea de desastres através de
standby virtual local ou remoto;
• Testes automatizados sem impacto no ambiente de
produção, para validar o ambiente de recuperação de
desastres e garantir a recuperação.

Suporte para Windows Server 2012 e Exchange 2013, vSphere 5.5 e Hyper-V 2012 R2

Para obter mais informações, acesse arcserve.com/br ou envie um e-mail para arcserveajuda@arcserve.com

Siga a Arcserve:

/brarcserve

@arcserve_br

COPYRIGHT © 2014 ARCSERVE. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Principais vantagens operacionais do Arcserve UDP
PROTEÇÃO ORIENTADA ÀS
MÉTRICAS E SLA’s DO NEGÓCIO

DISPONIBILIDADE, RECUPERAÇÃO
E PROTEÇÃO MELHORADAS DO
SISTEMA E DOS DADOS.

Arquitetura uniﬁcada que combina
tecnologias de proteção de
dados-chave em um único console.
Solução repleta de funcionalidades
e compatível com uma grande
variedade de ambientes.
Planos de proteção personalizados
para ajudar a satisfazer as
necessidades de proteção
de dados especíﬁcos.
Geração de relatórios avançados.

Arcserve UDP:
uma visão da
topologia de
recuperação
de falhas

Evolução do RPO (objetivo de ponto
de recuperação) e do RTO (objetivo de
tempo de recuperação) até a garantia
de ponto e tempo de recuperação;
Possibilidade de testar e mensurar
processos de recuperação, assim
como de gerar relatórios sobre eles;
Cumprimento de SLA (Acordo de
Nível de Serviço).

SITE PRINCIPAL

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
MELHORADA.

A eﬁciência dos administradores
aumenta graças ao nosso console
de administração uniﬁcada.
Combina facilidade de uso e uma
grande quantidade de funcionalidades
que melhoram a rentabilidade;
Redução do consumo de recursos de
rede e armazenamento.

SITE REMOTO
DISCO, FITA OU NUVEM
SERVIDORES VIRTUAIS
E FÍSICOS

RPS

RP

BACKUP

RP

DISCO, FITA OU NUVEM

RP

RPS

WAN

RP

RPS

BACKUP
SERVIDORES
DE APLICATIVOS
DO WINDOWS

RP

WAN: REPLICAÇÃO OTIMIZADA
NÃO É NECESSÁRIO VPN.

BACKUP

ESTAÇÕES
DE TRABALHO
DO WINDOWS

ADMINISTRAÇÃO
CENTRALIZADA

ADMINISTRAÇÃO
CENTRALIZADA

MSP/NUVEM PRIVADA

Licenças do Arcserve UDP
VERSÕES

INCLUI

OPÇÕES DE LICENÇA
POR TB

POR SOCKET

POR ESTAÇÕES
TRABALHO

STANDARD

• Proteção de servidores de arquivos de UDP
• Fita básica

N/A

ADVANCED

• Todos os componentes de UDP
• Fita básica

N/A

PREMIUM

• Todos os componentes de UDP
• Fita Premium

N/A

PREMIUM PLUS

WORKSTATION

• Todos os componentes de UDP
• Fita Premium
• HA Premium
• Proteção de estações de trabalho Windows
• Fita básica

N/A

N/A

N/A
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