
 

 

DATA SHEET 

DELL EMC DATA PROTECTION 
SUITE ENTERPRISE EDITION 

Proteção de dados em qualquer lugar 
O Dell EMC®  Data Protection Suite Enterprise Edition oferece às organizações 

corporativas a proteção de dados líder do setor por meio de uma solução abrangente 

desenvolvida para atender às necessidades de organizações de todos os tipos e 

tamanhos. Não importa se você tem um ambiente de proteção de dados avançado e com 

aplicativos de missão crítica, totalmente virtualizado, focado em backup e recuperação 

com requisitos para atender a vários casos de uso diferentes, inclusive NAS e gravação 

em fita, ou uma mistura complexa desses exemplos, o Data Protection Suite Enterprise 

Edition foi desenvolvido para satisfazer as necessidades de seus negócios. Usando 

tecnologias que variam de replicação e snapshot a backup e arquivamento, o Enterprise 

Edition oferece proteção que se alinha aos objetivos dos negócios com base no valor dos 

níveis de serviço e os dados. 

OS DESAFIOS DA PROTEÇ Ã O DE DADOS 

As empresas estão repensando os métodos de proteção de dados como resultado do 

crescimento exponencial dos dados, da conformidade regulamentar, de contratos 

rigorosos de nível de serviço e da redução das janelas de backup. Além disso, as equipes 

de TI enfrentam desafios adicionais da virtualização acelerada e a necessidade de 

proteger melhor os dados que residem na empresa. 

A realidade é que a maioria das empresas está gerenciando seus aplicativos e dados em 

vários locais; de infraestruturas tradicionais no local e ambientes virtualizados a nuvens 

públicas e híbridas. Isso exige uma estratégia de proteção de dados que reconheça o 

ambiente atual e proteja os dados em todos os modelos de consumo, pois é provável que 

você precise proteger mais de um desses ambientes por algum tempo. Ao mesmo tempo, 

a proteção e a disponibilidade devem se basear no retorno comercial dos dados e em 

níveis de serviço que estejam alinhados aos objetivos dos seus negócios. 

As soluções tradicionais são ineficientes porque fazem backup de tudo repetidamente — 

duplicam segmentos de dados de subarquivos e arquivos que existem em servidores, 

desktops, laptops e escritórios. Quando combinado com os backups completos semanais 

e incrementais diários, a quantidade de dados duplicados causa espanto e geralmente 

leva à redução do desempenho e ao aumento dos custos. A busca por backups para 

recuperar dados em ambientes de grande porte torna-se uma tarefa difícil. 

Os dados de cópia, que incluem cópias para proteção de dados, lógica analítica, 

operações, bem como testes e desenvolvimento, são um motivador principal do 

crescimento exponencial de dados. Em última análise, essa disseminação de cópias leva 

a um maior risco, uma eficiência reduzida e ao aumento de custos. Por trás dessa 

explosão de dados de cópia temos a adoção do autoatendimento, que levou a silos de 

criação de dados em toda a empresa sem que houvesse uma supervisão global. 

Solucionar o problema de dados de cópia exige uma abordagem moderna de 

gerenciamento de dados que se concentre na otimização da eficiência da infraestrutura, 

na simplificação das operações e em garantir que os níveis de serviço sejam atendidos 

em toda a empresa. 

PRINCÍPIOS BÁ SICOS 
Valor 

 Protege os dados usando tecnologias que variam 

de replicação e snapshot a backup e 

arquivamento 

 Ostenta a mais profunda integração do setor ao 

Dell EMC Data Domain®  proporcionando taxas de 

desduplicação de 38x 

 Oferece indexação e pesquisa unificadas de 

backups em NAS e file 

 Aproveita a retenção a longo prazo para nuvens 

públicas, privadas ou híbridas como uma 

substituição para a fita 

 Oferece supervisão global de dados de cópia e 

gerenciamento sem comprometimento com 

workflows de autoatendimento 

 Fornece replicação e recuperação de desastres 

em qualquer point-in-time 

Simplicidade 

 Fornece operações centralizadas de 

gerenciamento, análise e geração de relatórios 

 Habilita os proprietários de aplicativos a usar suas 

ferramentas nativas 

 A experiência do usuário é similar no local ou na 

nuvem 

Flexibilidade 

 Abrange todos os modelos de consumo, de 

infraestruturas e ambientes virtualizados a nuvens 

híbridas e públicas 

 Oferece suporte heterogêneo de plataforma ao 

mesmo tempo que comporta uma ampla 

variedade de aplicativos 

 Misture e combine produtos de software a 

qualquer momento para implementar em 

ambientes físicos e virtuais 

Proteção do investimento 

 Reduza o custo total de propriedade 

 Otimiza os níveis de armazenamento com 

arquivamento para maximizar o desempenho e 

reduzir os custos 

 Modifique a combinação com o tempo conforme 

os dados aumentam e o ambiente se desenvolve 



Além disso, as empresas que carecem de processos robustos de arquivamento de dados 

experimentam ineficiências operacionais. Portanto, você arrisca reduzir a produtividade 

do usuário enquanto também aumenta os custos de armazenamento e backup. As 

organizações também necessitam de acesso rápido e fácil a e-mails arquivados, a 

arquivos e a conteúdo do Microsoft™ SharePoint® , a fim de dar suporte à detecção de 

grandes volumes, à conformidade regulamentar e às retenções legais seguras. 

O QUE ESTÁ  INCLUÍDO 

A combinação de componentes do Data Protection Suite Enterprise Edition oferece 

proteção abrangente de dados de acordo com os requisitos do ambiente de sua 

organização. Cada produto no Enterprise Edition oferece recursos exclusivos e líderes do 

setor, proporcionando gerenciamento abrangente de SLAs (Service Level Agreement, 

contrato de nível de serviço) e SLOs (Service Level Objective, objetivo de nível de serviço) 

para infraestrutura de TI corporativa. As seguintes tecnologias estão incluídas nessa 

oferta: 

AVAMAR 

O Dell EMC Avamar possibilita backup e recuperação rápidos e eficientes por meio de 

sua integração ao Data Domain Boost bem como por meio de sua tecnologia integrada de 

desduplicação de tamanho variável. Ele é otimizado para backups completos diários e 

rápidos de ambientes virtuais e físicos, NAS (Network Attached Storage), aplicativos 

corporativos (Microsoft, IBM Lotus, IBM DB2, Oracle, SAP, Sybase), escritórios remotos e 

desktops/notebooks. Ao desduplicar dados com o Data Domain Boost, identificando 

somente alterações diárias exclusivas, é possível reduzir o consumo de largura de banda 

da rede e de armazenamento para backup em até 99%. Todos os dados sempre são 

criptografados e compactados em trânsito para atender às normas de segurança e 

conformidade. Com o Dell EMC Data Domain Cloud Tier, o Avamar oferece LTR (Long-

Term Retention, retenção a longo prazo) altamente eficiente e segura de backups para a 

nuvem privada do Dell EMC Elastic Cloud Storage, o serviço Virtustream Storage Cloud 

de armazenamento em object de nuvem pública e nível corporativo, bem como para uma 

seleção de ofertas adicionais de nuvem pública. O Avamar configurado com o Data 

Domain Virtual Edition habilita a proteção de dados de aplicativos em execução na AWS 

e no Azure. Além disso, o Avamar oferece recuperação de desastres para a nuvem 

pública. O AVE (Avamar Virtual Edition) simplifica a implementação da proteção de dados 

em um Software-Defined Data Center. 

NETWORKER 

Com flexibilidade e desempenho de nível corporativo, o software de backup e 

recuperação Dell EMC NetWorker centraliza, automatiza e acelera o backup e a 

recuperação de dados em seu ambiente de TI para proteger dados críticos de negócios 

de maneira rápida, segura e fácil gerenciamento. 

Com o Data Domain Cloud Tier, o NetWorker oferece LTR (Long-Term Retention, 

retenção a longo prazo) altamente eficiente e segura de backups para a nuvem privada 

do EMC Elastic Cloud Storage, o serviço Virtustream Storage Cloud de armazenamento 

em object de nuvem pública de nível corporativo, bem como para uma seleção de ofertas 

adicionais em nuvem pública. O NetWorker com CloudBoost também habilita a proteção 

de aplicativos corporativos em nuvem e direto para nuvem por meio de armazenamento 

em object na nuvem, viabilizando backups de curto prazo para a recuperação operacional 

e backups de longo prazo para fins de conformidade. Seja para LTR, backup na nuvem 

ou backup direto para a nuvem, essas soluções Dell EMC oferecem a mesma experiência 

de usuário de nível corporativo. 

O NetWorker Virtual Edition acelera a implementação para o Software-Defined Data 

Center. Disponível com sua licença do NetWorker, ele é um appliance virtual pré-

configurado otimizado para o desempenho do backup e da recuperação. 



PROTECTPOINT 

O Dell EMC ProtectPoint fornece backup até 20 vezes mais rápido e mais eficiente e 
recuperação 10 vezes mais rápida ao mesmo tempo que elimina o impacto dos backups 
nos servidores de aplicativos. Ao integrar o armazenamento primário ao armazenamento 
de proteção líder do setor, o ProtectPoint reduz os custos e a complexidade por meio da 
eliminação dos aplicativos de backup tradicional e, ao mesmo tempo, oferece os 
benefícios de backups nativos. No geral, o ProtectPoint proporciona o desempenho de 
snapshots com a funcionalidade de backups. 

DD BOOST FOR ENTERPRISE APPLICATIONS 

O Dell EMC DD Boost for Enterprise Applications aproveita a tecnologia DD Boost para 

que a desduplicação no client proporcione backups 50% mais rápidos. O DD Boost for 

Enterprise Apps também se integra diretamente ao Oracle RMAN, Microsoft SQL Server, 

IBM DB2, SAP e SAP HANA. Portanto, os proprietários de aplicativos e os 

administradores de bancos de dados têm controle e visibilidade de backup diretamente 

de seu utilitário aplicativo nativo a um sistema Data Domain. Isso propicia aos 

proprietários de aplicativos o controle que desejam para eliminar silos de armazenamento 

visando à proteção desses aplicativos. 

RECOVERPOINT FOR VIRTUAL MACHINES 

O Dell EMC RecoverPoint®  for Virtual Machines, membro da família RecoverPoint, 

redefine a proteção de dados para ambientes virtualizados VMware. Ele protege as 

máquinas virtuais com granularidade em nível de máquina virtual com replicação local ou 

remota para fins de recuperação em qualquer PiT (Point-in-Time). Compatível com 

replicação síncrona ou assíncrona a qualquer distância com uso eficiente de largura de 

banda de WAN, 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 a partir do VMware 

vCenter. Ele habilita um RPO (Recovery Point Objective, objetivo de ponto de 

recuperação) zero para garantir a continuidade de negócios e fornece um workflow 

automatizado de DR confiável e reproduzível que aumenta a proteção de dados e a 

eficiência operacional de recuperação do cliente. Esse produto de proteção de dados 

totalmente virtualizado é baseado no mecanismo robusto do RecoverPoint. 

GERENCIA 

O Dell EMC AppSync simplifica e automatiza o processo de gerar e consumir cópias de 

dados de produção. Abstraindo o armazenamento subjacente e as tecnologias de 

replicação da EMC, e por meio da integração profunda de aplicativos, o AppSync 

capacita os proprietários de aplicativos para que possam satisfazer as demandas de 

cópia para reutilização, recuperação operacional e recuperação de desastre usando uma 

só interface do usuário. Os administradores de armazenamento só precisam se 

preocupar com o gerenciamento de políticas e a instalação inicial, o que resulta em um 

processo ágil e sem complicações. 

DATA PROTECTION ADVISOR 

Com o Dell EMC Data Protection Advisor, é possível automatizar e centralizar a coleta e a 

análise de todos esses dados para ter uma visão única e abrangente das atividades e do 

ambiente de proteção de dados. Com a automatização do monitoramento, análise e 

geração de relatórios em sua infraestrutura de backup e recuperação, em suas 

tecnologias de replicação, em plataformas de armazenamento, em aplicativos 

corporativos e no ambiente virtual, será possível gerenciar com mais eficiência os níveis 

de serviço e, ao mesmo tempo, reduzir os custos e a complexidade. 

ENTERPRISE COPY DATA MANAGEMENT 

O Dell EMC Enterprise Copy Data Management (eCDM) foi projetado para solucionar o 

problema dos dados de cópia de US$ 50 bilhões ao oferecer o gerenciamento de dados 

de cópia nos armazenamentos primário e de proteção. O eCDM fornece gerenciamento 

de dados por autoatendimento com recursos de supervisão global para maximizar a 

eficiência, simplificar as operações e assegurar a consistência na conformidade com 



níveis de serviço. O eCDM pode detectar, de maneira não disruptiva, cópias em uma 

empresa inteira, automatizar a conformidade com os SLOs e otimizar as operações com 

base em percepções práticas. 

SOURCEONE PARA E-MAILS, ARQUIVOS E MICROSOFT 
SHAREPOINT 

O Dell EMC SourceOne é uma solução de arquivamento e conformidade líder do setor 

que permite às organizações gerenciar e-mails, arquivos e SharePoint de modo eficiente 

e econômico. O SourceOne permite que as organizações tenham controle e domínio total 

sobre suas informações, permitindo que os clientes reduzam custos recuperando o 

valioso espaço do armazenamento principal de dados, otimizem o desempenho do 

servidor e das operações, e atendam às normas de conformidade da empresa e às 

necessidades de eDiscovery e litígio. 

TECNOLOGIAS DE CAPACITAÇ Ã O 

CLOUDBOOST 

O NetWorker com CloudBoost oferece uma retenção altamente eficiente e segura a longo 

prazo de backups para a nuvem privada por meio do DellEMC Elastic Cloud Storage, 

para a nuvem pública por meio do Virtustream Storage Cloud ou outras ofertas 

selecionadas de nuvem pública. O NetWorker com CloudBoost também oferece proteção 

de aplicativos corporativos em execução na nuvem pública, bem como o backup direto de 

cargas de trabalho no local para a nuvem. A mesma solução dá suporte a backup e 

recuperação baseados em nuvem para fins operacionais e de retenção a longo prazo, e 

permite decidir se você deseja ou não manter cópias de seus backups no local. Essa 

solução habilitada para a nuvem ressalta o compromisso da Dell EMC com a proteção de 

dados em todos os modelos de consumo. 

DATA PROTECTION SEARCH 

O DP Search (Data Protection Search) oferece recursos unificados de indexação, 

pesquisa e recuperação que produzem resultados rápidos, específicos e precisos no 

NetWorker e no Avamar. Uma vez implementado, ele pode ser acessado por meio de 

navegadores comuns da Web. O DP Search também permite que o pesquisador visualize 

e analise rapidamente os resultados da pesquisa por meio de uma interface de pesquisa 

simples semelhante à do Google.Há compatibilidade tanto para o uso apenas de 

metadados quanto para a indexação de conteúdo completo dos backups, com a 

capacidade de restaurar os resultados de pesquisa para o client original, um client 

alternativo do mesmo tipo ou um client do file system. 

PROTEÇ Ã O CORPORATIVA COMPLETA 

Organizações corporativas com ao menos 1 TB de capacidade protegida podem optar por 

implementar componentes do Data Protection Suite Enterprise Edition conforme seus 

critérios, em qualquer combinação, e modificar a combinação ao longo do tempo, 

conforme os dados aumentarem e os requisitos evoluírem. Como resultado disso, você 

pode proteger efetivamente seus aplicativos e seus dados para melhorar o desempenho, 

diminuir custos e reduzir riscos. 

O Data Protection Suite Enterprise Edition também oferece proteção opcional de dados 

em nuvem com o MozyEnterprise®  para operações seguras de sincronização, 

compartilhamento, colaboração e proteção de documentos em tempo real para usuários 

de desktop e laptop. 

Também disponível como complemento opcional para o Data Protection Suite Enterprise 

Edition, o SourceOne Discovery Manager permite o preparo para litígios e conformidade, 

fornecendo a pesquisa legal e a retenção de qualquer conteúdo arquivado pelo 

SourceOne. Já o SourceOne Email Supervisor fornece uma ferramenta simples e 

produtiva para o monitoramento de correspondência por e-mail. O SourceOne Email 



Supervisor também reduz riscos de responsabilidade, inclusive os relacionados à 

divulgação de propriedade intelectual, falta de critérios ou interações insatisfatórias do 

atendimento ao cliente. 

Para uma solução completa de proteção de dados, aproveite a combinação avançada do 

software de proteção de dados da Dell EMC com armazenamento de proteção. 

Experimente o risco reduzido de perda de dados, a desduplicação líder do setor e um 

desempenho superior ao usar o Data Protection Suite Enterprise Edition com o Data 

Domain. 

SIMPLICIDADE, FLEXIBILIDADE E PROTEÇ Ã O DO 
INVESTIMENTO 

A família Data Protection Suite Enterprise Edition foi desenvolvida para oferecer opções 

quando se trata de proteger diferentes ambientes. 

A Dell EMC oferece soluções de armazenamento de proteção e de software completas e 

inovadoras que são projetadas para trabalhar juntas. O Data Protection Suite Enterprise 

Edition oferece a liberdade de compra com base em modelos de consumo e de 

implementação, permitindo a migração de suas infraestruturas de proteção de dados para 

atender aos requisitos de conformidade, de arquivamento e de backup e recuperação em 

constante evolução. 

DÊ  O PRÓ XIMO PASSO 

Para saber mais sobre como o Data Protection Suite Enterprise Edition pode beneficiar 

sua organização, entre em contato com seu representante de vendas ou revendedor 

autorizado da Dell EMC. 

Além disso, acesse O Data Protection Suite Enterprise Edition para obter mais 

informações. 
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FALE CONOSCO 

Para saber mais sobre como os produtos, 

os serviços e as soluções da Dell EMC 

ajudam a resolver seus desafios de 

negócios e de TI, entre em contato com seu 

representante local ou revendedor 

autorizado ou visite nosso site 

www.dellemc.com. 

QUER MUDAR SEU AMBIENTE 

PARA UM LOCAL EXTERNO? 

Clique aqui para encontrar um 

Cloud Service Provider para 

atender às suas necessidades. 

COTE O DELL EMC DATA   
PROTECTION 

  

 
 

Compare recursos, consulte opções e 
preços: Comprar o Data Protection Suite 
Enterprise Edition. 
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