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Proteção de dados definida por software 
A série DD oferece o armazenamento de proteção mais confiável no mercado. A 
série DD oferece a melhor desduplicação, escalabilidade, confiabilidade, 
desempenho e integridade de dados do setor para garantir uma recuperação 
confiável e um amplo ecossistema de aplicativos de backup e arquivamento. 

O PowerProtect DD Virtual Edition (DDVE) é uma solução de proteção de dados 
definida por software da série DD, mantendo, assim, todos os principais recursos 
de diferenciação dos equipamentos da série DD. É fácil e rápido fazer o download 
do DDVE, configurá-lo e implementá-lo. Você pode começar a usá-lo em poucos 
minutos em qualquer servidor padrão, convergente ou hiperconvergente. Agora, o 
DDVE oferece maior eficiência transacional e operacional, confiabilidade e TCO 
reduzido, utilizando o armazenamento em object, bem como o armazenamento 
em block.  

 

Visão geral e benefícios do 
PowerProtect DD Virtual 
Edition 

Simples, seguro, flexível e 
eficiente 
• Configure e implemente em poucos 

minutos 
• Sua capacidade pode aumentar com 

incrementos de 1TB 
• Pode ser executado em qualquer 

servidor genérico, convergente e 
hiperconvergente 

• Compatível com Retention Lock 
• Vendido como uma assinatura  

Ambientes virtualizados e de 
nuvem 
• Suporte a vários hypervisors: VMware 

ESXi, Microsoft Hyper-V e KVM 
• Executável no AWS, AWS GovCloud, 

Azure, Azure Government Cloud, Google 
Cloud, Alibaba Cloud e VMware Cloud 
on AWS 

• Compatível com instâncias de até 96 TB 
no local e até 256 TB na nuvem para 
AWS, Azure, Google Cloud e Alibaba 
Cloud  

• Desempenho de restauração na nuvem 
até dez vezes mais rápido* 

Eficiência transacional e 
operacional 
• Capacidade de salvar ou fazer backup 

de dados diretamente no 
armazenamento em object, além de 
armazenamento em bloco 

• Compatível com o armazenamento em 
object do AWS S3 e do Azure Hot Blob 

Capacidade de 
gerenciamento 
• Ponto único de gerenciamento com o 

Dell PowerProtect DD Management 
Center (DDMC) 

• Configurado e implementado com o 
VMware vSphere e o Microsoft Hyper-V 
Manager 

• Implante várias instâncias do DDVE na 
nuvem  

• Gerencie modelos de configuração em 
vários sistemas, no local ou na nuvem 

• Os equipamentos série DD já estão 
integrados ao Dell CloudIQ.  

DELL POWERPROTECT 
DD VIRTUAL EDITION 

O DDVE possibilita a proteção de dados na nuvem para aplicativos executados na 
nuvem. Na nuvem, ele também permite backup e replicação. Os dados podem ser 
transferidos para uma série DD no local e o backup deles pode ser salvo na nuvem. 
Também é possível fazer backup e replicar dados entre duas instâncias do DDVE 
em execução na nuvem ou no local. Isso permite que várias instâncias do DDVE 
sejam abertas em outras regiões, fazendo backup e replicando os dados para 
garantir a consistência de todos eles. 

O DDVE pode ser dimensionado para até 96 TB (no local) e até 256 TB (na nuvem) 
por instância, e você pode pagar conforme a empresa crescer em incrementos de 
até 1 TB e distribuir essa capacidade em várias instâncias conforme necessário em 
todo o ambiente. O DDVE mantém os principais recursos do DDOS e inclui DD 
Boost, DD Encryption e DD Replicator. 

Gerenciamento avançado 
O Dell PowerProtect DD Management Center (DDMC) também pode funcionar 
como um centro de gerenciamento, monitoramento e análise de recursos com um 
painel de indicadores para os dispositivos físicos da série DD, assim como o DDVE. 
Agora, o DDMC está disponível como um download gratuito, sem necessidade de 
licença. 

Ele oferece um gerenciamento agregado para vários equipamentos da série DD 
(físicos e virtuais). Também oferece capacidade de visualização, gerenciamento de 
replicação, gerenciamento da integridade, multi-tenancy seguro e monitoramento 
do status de recursos. 



 
  
Proteção de dados para ambientes virtualizados   
O DDVE pode oferecer proteção de dados a vários ambientes de servidores virtuais no VMware ESXi, VMware vSphere, 
Microsoft Hyper-V e KVM. Ele também pode proteger, fazer backup e restaurar dados entre máquinas virtuais do 
mesmo servidor, em vários servidores ou na nuvem. Ele também pode oferecer proteção em ambientes multi-tenant. 

O DDVE é compatível com as seguintes versões de hipervisores: 

VMware ESXi : versão 5.5, 6.0, 6.5, 7.0 

VMware vSphere: versão 5.5, 6.0, 6.5, 7.0 

Microsoft Hyper-V: Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 

Distribuições do KVM Linux da Ubuntu, RedHat, SUSE e CentOS 

O DDVE pode ser configurado e implementado pelo VMware vSphere, Hyper-V Manager e respectivo gerente de 
distribuições do KVM Linux.  
 

Aproveite ao máximo as eficiências da nuvem 
O DDVE pode proteger aplicações em execução em qualquer ambiente de nuvem compatível, como AWS, Azure, 
Google Cloud, AWS GovCloud, Azure Government Cloud, Alibaba Cloud e VMware Cloud on AWS. O DDVE aumentou 
o desempenho de restauração na nuvem em até dez vezes.* O DDVE pode ser baixado no AWS, Azure e Google Cloud 
Marketplace, bem como ser encomendado por meio da Dell.  

Uso eficiente do armazenamento em nuvem  
O DDVE pode aumentar a eficiência transacional e operacional e reduzir custos, oferecendo a capacidade de salvar 
dados ou salvar um backup deles diretamente no armazenamento em object da nuvem. Esse armazenamento em object 
pode pertencer ao AWS S3 Standard ou ao Microsoft Azure Hot Blob. Assim, você também pode garantir maior 
confiabilidade e maior capacidade na nuvem. 

           

 

Casos de uso do DDVE na nuvem  
O DDVE oferece as vantagens da série DD, o armazenamento protegido líder do setor, com a agilidade, a flexibilidade e 
a eficiência de uma solução da série DD definida por software. Estes são alguns dos casos de uso:  

• Proteção de bancos de dados, cargas de trabalho e aplicativos 

• Replicação para uma nuvem pública  
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

* Com base em testes internos da Dell ao comparar o DDVE 7.7 com o DDVE 7.1. Os resultados reais podem variar. Março de 2022. 



 
 

Ambientes ROBO (Remote Office/Back Office, escritório remoto/back office) 

Há muitas empresas com escritórios remotos no mundo que enfrentam o desafio de gerenciar, monitorar e proteger dados nesses 
ambientes. Os equipamentos físicos da série DD trabalham em paralelo com o DDVE e podem ajudar a enfrentar esses desafios 
de proteção de dados. 

 

Com um equipamento da série DD no data center principal e com um DDVE em cada filial, você tem a garantia de que seus dados 
nessas filiais estão protegidos. Todo o ambiente de proteção de dados pode ser gerenciado de maneira centralizada com o DDMC. 
Se uma filial tiver uma falha ou deva ser desligada, você tem a tranquilidade de que os dados protegidos não serão perdidos. O 
DDVE direcionará os dados para outro escritório remoto ou os armazenará no próprio local.  

Proteção de novas cargas de trabalho e aplicativos 
O DDVE pode ampliar os benefícios de maneira econômica, como a desduplicação, a escalabilidade e a flexibilidade para novas 
cargas de trabalho e aplicativos, incluindo MySQL, mongoDB, Cassandra, EDB Postgres e outros. Estender a proteção do DDVE 
para novos aplicativos é muito simples, tendo sido projetado para ser facilmente realizado pelos administradores de backup, 
generalistas de TI ou especialistas em bases de dados ou plataformas. 

O DDVE é independente de hardware 
O DDVE pode funcionar em qualquer servidor genérico ou padrão, assim como em modelos de alto desempenho, como os 
servidores Dell PowerEdge ou em uma plataforma convergente, como o Dell VxRail. 

DDVE no servidor PowerEdge  
O DDVE vem em configurações previamente testadas para ambientes ROBO, por exemplo, o que faz com que seja fácil e rápido 
de implementar. Ele pode ser dimensionado conforme o aumento da demanda e pode ser confiado para proteger uma variedade 
de cargas de trabalho e aplicativos, como mencionado anteriormente. 

DDVE no VxRail 
As vantagens da proteção de dados definida por software do DDVE também podem ser ampliadas para ambientes convergentes. 
Ele pode ser implementado em uma plataforma do VxRail em poucos minutos e pode ser replicado para qualquer data center. O 
DDVE oferece a simplicidade e a flexibilidade para proteger, fazer backup e restaurar dados em ambientes convergentes. Faça a 
implementação da série DD ou do DDVE com o Data Protection Suite for VMware nas plataformas Dell VxRail e garanta uma 
proteção de dados completa. 
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Saiba mais SOBRE  
Série DD 

Entre em contato com um 
especialista da Dell Technologies 
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