
Veritas Backup Exec™
Top 5 reasons to choose Backup Exec today.

Đối tác Veritas để có thêm ưu đãi!
Nếu bạn hiện đang sử dụng Backup Exec, việc nâng cấp lên bản phát hành mới nhất mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Liên hệ PACISOFT - 

thiện mục tiêu thời gian khôi phục (RTO) và khôi phục các mục trọng điểm (RPO). 
các nhu cầu bảo vệ dữ liệu của bạn, với một loạt các tính năng mạnh mẽ có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc, tăng độ tin cậy và cải 
Veritas Backup Exec được thiết kế để khắc phục sự phức tạp đó bằng cách cung cấp giải pháp sao lưu và khôi phục đơn giản, đáp ứng tất cả 

ngày càng phức tạp — cho dù là trên môi trường ảo, vật lý, đám mây hay dạng kết hợp. 
Nếu tổ chức của bạn giống như nhiều tổ chức khác, đang phải đối mặt với các quy trình sao lưu và khôi phục cho hệ thống CNTT của mình  

đám mây. Backup Exec cũng đã được chọn làm Microsoft Preferred Solution cho Azure.
Exec, có sẵn thông qua Azure và AWS Marketplaces, giúp bạn dễ dàng triển khai giải pháp để bảo vệ workloads trên 
thời gian chết (RTO) và mất dữ liệu (RPO) trong trường hợp xảy ra thảm họa. Các bản sao lưuđám mây của Backup 
Recovery được hỗ trợ bởi AzureSite Recovery để sao chép dữ liệu ngay lập tức sang đám mây Azure, giúp giảm thiểu 
toàn sang các hạ tầng lưu trữđám mây công cộng như AWS Glacier và Glacier Deep Archive. Sử dụng Instant Cloud 
Nâng cao hiệu quả kinh tế theo quy mô bằng cách chuyển dữ liệu lưu giữ dài hạn (LTR) không trùng lặp một cách an 
Tận hưởng tự do lựa chọn khi xem điện toán đám mây công cộng như một phần của chiến lược bảo vệ dữ liệu của bạn. 
CLOUD-CAPABLE

đáng kể các bản sao lưu tổng thể.
hợp bổ sung với cả VMware và Hyper-V ChangeBlock Tracking (CBT) loại bỏ nhu cầu sao lưu đầy đủ lặp lại, giúp giảm 
của bạn. Các kỹ thuật xử lý đằng sau cho phép Backup Exec phục hồi dữ liệu nhanh chóng, đầy đủ. Backup Exec tích 
Protection (VADP) nhằm cung cấp các bản sao lưu ứng dụng một cách nhất quán và đáng tin cậy cho tất cả các máy ảo 
Backup Exec tích hợp với Microsoft®Volume Shadow Copy Service (VSS) và VMware vStorage ™ APIs forData 

VIRTUALIZATION FLUENCY

ransomware ngày càng thông minh hơn nhắm vào các giải pháp sao lưu và dữ liệu.
không chỉ cung cấp dịch vụ phục hồi cần thiết khi bị ransomware tấn công, mà còn có công nghệ tự chống lại các 
là tuyến phòng thủ cuối cùng khi những rủi ro không ngờ xảy ra. Backup Exec có cách tiếp cận chủ động: Phần mềm 
trở nên rõ ràng. Với mối đe dọa nghiêm trọng như vậy và stakes cao đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bảo vệdữ liệu 
Tần suất các cuộc tấn công ransomware đang tăng nhanh và chiến lược đằng sau các cuộc tấn công đó đang ngày càng 

RANSOMWARE PROTECTION

khôi phục.
với một vài cú nhấp chuột đơn giản, bạn có thể thiết lập các công việc sao lưu, xem trạng thái của chúng và thực hiện 
nhân rộng và khôi phục. Tính năng mạnh mẽ giúp tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa việc thực hiện bảo vệ sao lưu — 
công cụ trực quan cung cấp khả năng hiển thị mà bạn cần để nhanh chóng theo dõi và giám sát mọi công việc sao lưu, 
Bộ phần mềm Backup Exec cho bạn một  giao diện hoàn chỉnh, dễ sử dụng và tập trung, bảng điều khiển thông minh và 
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ABOUT VERITAS

Veritas Technologies is a global leader in data protection and availability. Over 50,000 enterprises—including 99 of the Fortune 100—rely on us 
to abstract IT complexity and simplify data management. Veritas Enterprise Data Services Platform automates the protection and orchestrates 
the recovery of data everywhere it lives, ensures 24/7 availability of business-critical applications, and provides enterprises with the insights 
they need to comply with evolving data regulations. With a reputation for reliability at scale and a deployment model to fit any need, Veritas 
supports more than 500 data sources and over 150 storage targets, including 60 clouds. Learn more at www.veritas.com. Follow us on Twitter 
at @veritastechllc.
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mây hoặc tại chỗ) và giảm chi phí quản trị của việc quản lý nhiều giải pháp.
minh. Backup Exec giúp giảm tổng chi phí sở hữu (TCO) cho tổ chức của bạn bằng cách giảm chi phí lưu trữ (trên đám 
chung cho phép tổ chức của bạn tận dụng tối đa các công nghệ dựa trên hiệu quả chính như chống sao chép thông 
Backup Exec bảo vệ dữ liệu ở bất cứ nơi đâu, từ một máy chủ vật lý đến hàng nghìn máy ảo. Nền tảng bảo vệ dữ liệu 
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