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DELL EMC RECOVERPOINT 
PARA MÁQUINAS VIRTUAIS 5.2.1 
REPLICA EM NUVEM E NO LOCAL COM BAIXOS RTOs E RPOs 

 

O Dell EMC RecoverPoint® for Virtual Machines redefine a proteção de 

dados para ambientes virtualizados VMware. Ele protege as máquinas 

virtuais (VMs) com granularidade em nível de máquina virtual com 

replicação local ou remota para fins de recuperação em qualquer PiT 

(Point-in-Time). Ele dá suporte a replicação síncrona ou assíncrona 

em qualquer distância com utilização eficiente de largura de banda 

WAN, reduzindo os custos de rede significativamente. O RecoverPoint 

for Virtual Machines simplifica a recuperação de desastres, o teste de 

recuperação de desastres e a recuperação operacional com recursos 

integrados de orquestração e automatização acessíveis do VMware 

vCenter. Ele fornece um workflow automatizado de DR confiável 

e reproduzível que aumenta a proteção de dados e a eficiência 

operacional de recuperação do cliente. Quando a nuvem se torna 

uma parte mais vital de sua estratégia de recuperação de desastres, 

o RecoverPoint for Virtual Machines permite a replicação para a AWS 

e o VMware Cloud on AWS. Esse produto de proteção de dados 

totalmente virtualizado é baseado no mecanismo robusto do 

RecoverPoint, com funcionalidade excepcional da nuvem para tornar 

o RecoveryPoint para máquinas virtuais o líder comprovado de 

mercado em replicação e recuperação de desastres. 

ESPECIFICAÇÕES 

INTEGRADO AO VMWARE VCENTER 

O RecoverPoint for Virtual Machines é uma solução somente de 

software totalmente virtualizada implementada em ambientes VMware 

vSphere sem nenhuma dependência de hardware adicional. Há 

três componentes de arquitetura que são totalmente integrados 

e implementados em um ambiente de servidor VMware ESXi:  

o plug-in do VMware vCenter, um divisor de gravação do RecoverPoint 

integrado ao hypervisor vSphere e um equipamento virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOVERPOINT PARA 
MÁQUINAS VIRTUAIS 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 

 Protege VMs (Virtual Machines, 

máquinas virtuais) em um ambiente 

VMware com granularidade em nível 

de máquina virtual e fornece 

replicação local ou remota para 

qualquer recuperação PiT. 

 Integrado ao VMware vCenter com 

recursos integrados de orquestração 

e automatização 

 Libere recursos (tempo, dinheiro, 

nuvem), ao mesmo tempo que 

prepara seus recursos no local 

para o futuro com a funcionalidade 

da recuperação de desastres 

na nuvem. 

 Fornece um workflow automatizado 

que aprimora os processos 

operacionais e de recuperação de 

desastres, reduzindo a perda de 

dados e o tempo necessário para 

recuperação. 

 Ajuda as organizações a alcançarem 

os objetivos de continuidade de 

negócios definidos por seus 

RPOs (Recovery Point Objectives, 

objetivos de ponto de recuperação) 

e RTOs (Recovery Time Objectives, 

objetivos de tempo de recuperação). 
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TABELA 1. REQUISITOS DE AMBIENTE 

DESCRIÇÃO: REQUISITO 

Dell EMC RECOVERPOINT PARA VMs  5.2.1 

VMWARE VCENTER E ESX SERVERS 
(FORNECIDOS PELO CLIENTE) 

Versão 6.0U2, 6.5 e 6.7U1 com vCenter vSphere Web Client. 

VSAN VSAN 6.0, 6.5. 6.6, 6.7U1 

INFRAESTRUTURA DE REDE (FORNECIDA 
PELO CLIENTE) 

Configuração flexível de rede usando de 1 a 4 redes virtuais 

 

TABELA 2. COMPONENTES DO PRODUTO 

DESCRIÇÃO: GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO 

APPLIANCE VIRTUAL Suporte ao uso do cluster do vRPA entre 2 a 8 vRPAs para 
gerenciar cargas de trabalho elevadas e oferecer alta disponibilidade 

DIVISOR ESX Instalado automaticamente em todos os hosts do ESXi no cluster 
ESXi, e, após a implementação, o cluster de ESX a ser protegido 
por um cluster do vRPA 

PLUG-IN DO VMWARE VCENTER DO 
RECOVERPOINT PARA VIRTUAL MACHINES 

Plug-in do vCenter do RecoverPoint for Virtual Machines para 
vSphere Web Client 

 

TABELA 3. CONFIGURADOR DO EQUIPAMENTO VIRTUAL 

VCPU MEMÓRIA DISCO 

2 vCPUs/4 GHz 8 GB 35 GB 

4 vCPUs/8 GHz 8 GB 35 GB 

8 vCPUs/16 GHz 8 GB 35 GB 

 

Consulte a Data sheet do Dell EMC RecoverPoint for Virtual Machines para obter uma visão geral do produto. 

 

 

SAIBA MAIS 

Para saber mais sobre como o Dell EMC RecoverPoint for máquinas virtuais pode beneficiar sua organização, entre em contato 

com um representante de vendas da Dell EMC ou um revendedor autorizado. Veja também nossas soluções na Dell EMC 

Store, em https://store.emc.com/RP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba mais sobre o Dell EMC 
RecoverPoint for Virtual Machines 

Entre em contato com um 
especialista da Dell EMC 

Ver mais recursos 

https://store.emc.com/us/Product-Family/EMC-Store-Products/c/EMCStoreProducts/layout?q=%3Arelevance%3AProductFamily%3ARecoverPoint+Products&facetselected=true
https://brazil.emc.com/storage/recoverpoint/recoverpoint-for-virtual-machines.htm
https://community.emc.com/community/products/recoverpoint

