Data sheet

DELL EMC DATA PROTECTION SUITE
ABRANGENTE

•

Proteção de dados projetada para
atingir a seus objetivos de negócios

•

Opções de implementação flexível para
vários casos de uso

AUTOMATIZAÇÃO

•

Gerenciamento automatizado de
políticas

•

Detecção automatizada de bancos de
dados, máquinas virtuais e
armazenamento

AUTOATENDIMENTO

•

Os proprietários de dados executam
operações de backup e recuperação a
partir de aplicações em SQL e no
Oracle

•

A integração do VMware permite que os
vAdminis se protejam a partir das
ferramentas nativas do VMware

NUVEM OTIMIZADA

•

Otimizado para várias nuvens com
backup e recuperação, retenção a
longo prazo, replicação e recuperação
de desastres

•

Proteção econômica do
armazenamento em object

Proteção de dados no local e na nuvem
O Dell EMC Data Protection Suite oferece uma solução abrangente desenvolvida
para proteger as cargas de trabalho no core-to-edge até a nuvem. Essa solução
definida por software é ideal para ambientes que são avançados em aplicativos de
missão crítica que são executados em uma variedade de configurações, inclusive
NAS, ROBO, fita, snapshots de hardware ou até mesmo a mais complexa
variedade de aplicativos e armazenamento.
Com o Data Protection Suite, você tem opções flexíveis de implementação.
Escolha o nível de proteção de dados de que você precisa para que ele
corresponda ao valor de seus dados. Não importa se você precisa de backup e
recuperação, recuperação de desastres, recuperação em qualquer point-in-time ou
retenção a longo prazo, o Data Protection Suite oferece a proteção de que você
precisa em uma única oferta de software.
Banco de dados e aplicativo
Com proteção consistente de aplicativos para bancos de dados e aplicativos
principais e emergentes, o Data Protection Suite permite que os proprietários
dos dados realizem operações de backup e recuperação diretamente a partir de
aplicativos nativos e que a TI aproveite a vigilância e a governança para garantir
a conformidade. A detecção automatizada de bancos de dados, máquinas
virtuais e armazenamento proporcionam a você a confiança de que os
aplicativos estão protegidos com as políticas necessárias para atender às
necessidades dos negócios.
A integração ao Dell EMC Data Domain oferece outros benefícios, como a
desduplicação e a criptografia líderes do setor, o acesso instantâneo a backup de
imagens do VMware e backup direto do client.

Nuvem
Não importa onde você está em sua jornada rumo à nuvem, o Data Protection Suite
protegerá seu ambiente. A solução oferece proteção eficiente e flexível na nuvem e
aproveita o armazenamento em object econômico. Você pode implementar o backup
na nuvem ou ampliá-lo para a nuvem com backup, replicação, retenção a longo
prazo e recuperação de desastres.
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Cargas de trabalho virtualizadas

VIRTUALIZAÇÃO

•

Proteção para vários hypervisors a
partir de uma única solução

•

Recuperação instantânea das
máquinas virtuais do VMware

GERENCIAMENTO CENTRALIZADO

•

Supervisão centralizada com
conformidade e governança

•

Monitore eventos, servidores e o
armazenamento em vários
sistemas e ângulos a partir de um
painel de controle central

INTEGRAÇÃO AO DATA DOMAIN

•

Desduplicação líder do setor

•

Solução exclusivamente de
software

Os ambientes virtuais com vários hypervisors podem rapidamente se tornar
complexos e impedir a integração às soluções de proteção de dados. O
Data Protection Suite reduz essas preocupações com uma solução única
projetada para dar conta de vários hypervisors em vários ambientes. A
integração estreita com o VMware traz recursos avançados, inclusive
backup e recuperação com autoatendimento de aplicativos nativos,
visibilidade imediata de máquinas virtuais provisionadas recentemente,
acesso instantâneo a máquinas virtuais e atribuição automatizada de
políticas. Além disso, os vAdministrators podem aproveitar a replicação
contínua com qualquer recuperação point-in-time diretamente do vCenter.
Governança e gerenciamento centralizados
As organizações de TI enfrentam desafios para gerenciar a proteção de
dados em diversos locais, uma condição que impulsiona a necessidade de
visibilidade e gerenciamento centralizados. O Data Protection Suite oferece
uma visualização única com o painel de controle nos ambientes de backup
e recuperação para simplificar os processos e fornecer uma percepção dos
negócios. Um local geral para os backups de aplicativos garante
conformidade e governança.

Desduplicação e desempenho líderes do setor
Para ter uma solução de proteção de dados completa, aproveite a
combinação avançada em armazenamento de proteção do Data Protect
Suite com o Data Domain. Essa solução completa de proteção de dados
reduz o risco de perda de dados e oferece desduplicação líder do setor e
desempenho superior.
Atenda às necessidades dos negócios e gere novos resultados
O Data Protection Suite oferece simplicidade, agilidade e flexibilidade
operacionais como base. Essa solução atende a suas necessidades dos
negócios em tempo real e gera novos resultados para os negócios
utilizando essa solução abrangente de software para a proteção de dados.

Saiba mais sobre as
soluções
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