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Visão geral

Como a maior fornecedora de soluções de backup e recuperação 
do mundo, a Veritas™ tem a oportunidade única de interagir com líderes 
empresariais de vários setores públicos e privados no mundo inteiro. 
A tendência é muito clara. Os negócios estão sendo pressionados  
a se modernizarem para entrar na digital, o que coloca os departamentos 
de TI no centro das atenções. O departamento de TI está se reinventando 
de muitas maneiras para se tornar um promotor de negócios, em vez 
do tradicional centro de custos, e oferecer serviços e soluções com 
uma rapidez e eficiência sem precedentes. 

A proteção dos dados jamais esteve em tamanha evidência. 
As informações são cada vez mais a essência e o diferencial em um 
mundo em constante transformação. Como líderes, conseguimos 
enxergar além da empresa, o que nos ajuda a solucionar problemas 
maiores de gerenciamento da informação derivados da aceleração 
dos negócios digitais. Acompanhe as últimas tendências e aproveite 
as dicas abaixo para maximizar o valor de seu investimento em proteção 
de dados — cumprindo SLAs mais exigentes, simplificando 
o gerenciamento em um ambiente de TI complexo e reduzindo custos — 
e conseguir liberar recursos para inovar e agregar valor aos negócios.

Acelere a transformação digital com uma proteção de dados convergente 
Até 2018, 70% dos gastos com infraestrutura estarão relacionados à transformação digital, segundo a IDC.1 O mesmo 
relatório da IDC prevê que, em 2017, os ecossistemas de fornecedores orientarão 70% das decisões de compra 
de infraestrutura, tendo na interoperabilidade seu maior trunfo. Em face dos inúmeros desafios enfrentados pela TI empresarial 

para acelerar a transformação digital, busque meios de aproveitar e extrair mais valor dos investimentos que você já realizou em infraestrutura. 
Dessa maneira, será possível simplificar as operações e liberar os recursos necessários para as iniciativas estratégicas. 

1. IDC FutureScape: Worldwide Enterprise Infrastructure 2016 Predictions (Previsões sobre a infraestrutura corporativa mundial em 2016), novembro de 2015, IDC 259813
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Um desses investimentos importantes é a solução de proteção de dados. Se ela tiver sido devidamente projetada, você conseguirá unificar 
e consolidar as tarefas de backup e recuperação de cargas de trabalho em ambientes físicos, virtuais e de nuvem, independentemente 
da localização geográfica dos dados e de estarem em disco, fita ou nuvem. Muitos gerentes de TI corporativa percebem que, ao usarem todo 
o poder de uma plataforma de proteção de dados convergente, descobrem novas oportunidades de reduzir os custos e riscos associados 
ao uso de compartimentos distintos para a proteção de dados. Além disso, o fornecedor que conseguir atender às necessidades atuais e tiver 
a arquitetura certa para novas cargas de trabalho online reduzirá os custos operacionais contínuos imediatamente, e ainda preparará você 
para o futuro.

Fique à frente do vertiginoso aumento dos dados 
O crescimento dos dados segue incansável e a expectativa é a de que continue dobrando a cada dois anos.2 Em 2014, 
a IDC previu que em apenas seis anos os dados no mundo inteiro cresceriam 10 vezes mais, chegando a 44 zettabytes 

em 2020!3 Esse fator é confirmado pelas muitas empresas que veem os dados atingirem os petabytes, que são gerados por cargas de trabalho 
maciças de dezenas de milhares de máquinas virtuais e imensos bancos de dados de alta importância ainda localizados em servidores físicos. 

Você pode seguir três procedimentos para administrar o crescimento dos dados. Primeiro, utilize o recurso integrado de eliminação 
de duplicações na origem em um appliance de backup integrado. Essa iniciativa reduz os tempos de backup, a carga da rede, a ocupação 
do espaço de armazenamento e otimiza a replicação, o que resulta em um processo de recuperação após desastres eficiente e econômico. 
Segundo, procure uma solução que forneça informações e permita o mapeamento global e a visualização dos pontos de acesso de seus 
dados. Dessa forma, você poderá entender melhor a situação e gerenciar os dados proativamente onde quer que estejam, e possivelmente 
reduzir os custos de armazenamento e o nível de riscos. Por fim, não deixe que o crescimento dos dados prejudique o desempenho. Certifique-
se de que seu investimento em proteção de dados tenha um projeto que comprovadamente aumente o desempenho, com as ferramentas 
certas para atender a uma grande variedade de cargas de trabalho e atender tanto aos requisitos atuais quanto aos previstos para os próximos 
três a cinco anos.

Vá em frente, adote a nuvem híbrida
Não é segredo algum que a indústria está rapidamente migrando para arquiteturas de TI híbridas. Essa jornada incluirá 
expandir o data center local para nuvens públicas e privadas. Uma pesquisa recente de TI da Veritas relata que 90% das 

empresas migrarão para um modelo de nuvem híbrida nos próximos 12 meses.4 

Gerenciar e proteger os dados onde quer que estejam é um fator de sucesso importante quando se utiliza a nuvem. Para simplificar e acelerar  
a transferência para a nuvem híbrida, é importante verificar se sua solução de proteção de dados empresarial permite que você unifique  
e amplie facilmente o gerenciamento de cargas de trabalho e dados, quer estejam no local, na nuvem, em locais distantes geograficamente, 
em disco ou em fita. 

Otimize os aplicativos e libere recursos para novas iniciativas móveis e de nuvem
A pesquisa da IDC indica que, até 2020, 60% de todos os servidores x86 estarão fora do data center tradicional devido 
à mudança da computação na empresa para a "3ª plataforma", impulsionada pela nuvem, pela mobilidade, por recursos 

de análise e negócios em mídias sociais.5 No entanto, os 40% das cargas de trabalho físicas e virtuais que permanecerem no data center 
até 2020 serão executadas com serviços de alta importância, como bancos de dados Oracle sem tolerância a perda de dados e tempo 
de inatividade.

Procure uma solução que ofereça desempenho acelerado de backup e recuperação, além de recursos de self-service. Capacite os 
administradores de bancos de dados Oracle ou máquinas virtuais para que utilizem e gerenciem com facilidade suas próprias demandas 
na mesma plataforma de proteção de dados convergente, pois isso reduzirá os custos de CapEx e OpEx associados ao gerenciamento 
e à proteção de sistemas de alta importância. Multiplique o poder de sua infraestrutura para liberar recursos e, ao mesmo tempo, oferecer 
visibilidade completa de todos os departamentos e atingir um desempenho de backup e recuperação mais rápido e mais previsível. 

2. IDC, The Digital Universe of Opportunities - Rich Data and the Increasing Value of the Internet of Things (O universo digital das oportunidades - Rich Data e o valor crescente da Internet das coisas),  
abril de 2014, IDC 672
3. IDC, The Digital Universe of Opportunities - Rich Data and the Increasing Value of the Internet of Things (O universo digital das oportunidades - Rich Data e o valor crescente da Internet das coisas),  
abril de 2014, IDC 672
4. State of the Hybrid Cloud (Estado da nuvem híbrida), janeiro de 2015, Veritas
5. IDC 50th Anniversary: Transformation Everywhere (50º aniversário da IDC: Transformação em toda parte)
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Reduza o custo e a complexidade com appliances de backup integrados 
A IDC prevê que, nos próximos cinco anos, a tendência de grande parte do mercado será adquirir armazenamento em 
forma de appliance físico, e aconselha as equipes de TI a fornecerem serviços baseados em políticas em arquiteturas 

híbridas dinâmicas em vez de se dedicarem à manutenção de componentes.6 Essa postura confirma o que muitas organizações de TI estão 
descobrindo: que criar servidores do zero com componentes, carregar o sistema operacional e instalar os aplicativos tem um alto preço. Tudo 
isso consome recursos valiosos, retarda os ciclos de implementação, dificulta o gerenciamento da compatibilidade entre componentes 
de vários fornecedores e ainda requer o constante ajuste do desempenho. No fim, há pouco ou nenhum valor concreto para os negócios. 

Appliances de backup integrados como parte de uma plataforma de proteção de dados convergente são desenvolvidos para oferecer 
integração rápida e simples com o ambiente de proteção de dados, com um tempo de valorização muito mais rápido. Eles oferecem 
gerenciamento simplificado e interoperabilidade, podem expandir facilmente com desempenho previsível e, reduzir os custos em 30% ou mais.7

Tome medidas práticas para ter uma organização "como serviço"

As empresas estão em busca de tecnologias e serviços sob demanda como novos meios de agregar valor. Isso aumenta 
a agilidade e a resiliência e ainda estimula inovações nos negócios. 

Adotar um modelo de "TI como serviço" para a proteção de dados significa transferir o poder e a agilidade que antes eram incumbência 
exclusiva do administrador de backup para os clientes internos e externos e os usuários comerciais. Permitir que administradores de TI 
(banco de dados, ambiente virtual, armazenamento) e até mesmo cientistas de dados tenham acesso baseado em políticas a recursos de 
backup e recuperação de "self-service" flexíveis e simplificados libera importantes recursos de TI e aumenta a produtividade e a agilidade. 
A utilização de uma única solução que tenha essa capacidade e que ainda atenda às necessidades mais amplas dos negócios de proteger 
os dados também ajuda a unificar os espaços físicos, virtuais, de bancos de dados, de armazenamento e de outras cargas de trabalho 
ainda existentes em muitas empresas atualmente. 

Acabe com o problema de ter vários fornecedores de virtualização 

Apesar da grande adesão à virtualização na empresa, continua o debate sobre o valor e os benefícios de implementar 
ambientes com vários hipervisores por questões de flexibilidade ou para solucionar problemas específicos. Muitos analistas 

percebem a oportunidade para as soluções de proteção de dados baseadas em plataforma oferecerem suporte a ambientes de vários 
hipervisores e também a nuvens físicas e híbridas.

Verifique se sua solução de gerenciamento e proteção de dados oferece suporte a vários hipervisores. Em 2016, não escolha uma que 
não ofereça! O gerenciamento da virtualização e o gerenciamento de nuvem estão convergindo. Isso significa que sua futura solução 
de proteção de dados e gerenciamento da virtualização precisa oferecer suporte a várias máquinas virtuais locais e na nuvem. 

Integre e simplifique o gerenciamento global de capturas de imagem 

Capturas de imagem e replicação são componentes que estão rapidamente se tornando essenciais em uma estratégia 
geral de proteção de dados para o gerenciamento de contratos de nível de serviço (SLAs) de backup e recuperação cada 

vez mais rígidos. Contudo, a captura de imagem, embora inicialmente considerada uma ferramenta de backup e recuperação altamente 
eficaz, sozinha transforma-se em mais um repositório distinto no cenário de TI. 

Um método mais eficiente de gerenciar capturas de imagem é aproveitar os recursos comprovados de controle e gerenciamento do ciclo 
de vida global de uma solução de proteção de dados de classe empresarial. Procure uma solução que ofereça integração direta que facilite 
a automatização, o início e a replicação do gerenciamento de capturas de imagem dentro e fora da empresa, seja em disco, em fita ou na 
nuvem. Certifique-se de adotar uma retenção baseada em políticas e de poder executar uma recuperação granular até o nível do arquivo, 
com capturas de imagem replicadas e situadas em qualquer local.

6. IDC FutureScape: Worldwide Enterprise Infrastructure 2016 Predictions (Previsões sobre a infraestrutura corporativa mundial em 2016), 
novembro de 2015, IDC 259813
7. Estudo com clientes da Veritas, 21290454-1 07/15
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Impulsione os negócios com o NetBackup Converged Platform

As empresas estão passando por uma drástica transformação digital que tem forçado os líderes de TI a repensar o significado da proteção 
de dados. Como a maior fornecedora de software de backup e recuperação para empresas, a Veritas entende e ajuda dezenas de milhares 
de empresas a proteger seus dados com o Veritas NetBackup™, para que simplifiquem e fiquem à frente das necessidades de proteção 
de dados em constante mudança e evolução. Com o Veritas NetBackup™, uma plataforma convergente que oferece uma solução 
de proteção de dados totalmente integrada e altamente escalonável, que inclui o software Veritas NetBackup™ e os appliances Veritas 
NetBackup™, a complexidade é simplificada e o crescimento é administrado.8 

O software NetBackup líder de mercado fornece a proteção de dados que os clientes conhecem e na qual confiam em termos de desempenho 
e escala empresarial. Nenhuma outra solução oferece um suporte tão amplo para tantos ambientes implementados globalmente, que incluem 
ambientes físicos, virtuais e de nuvem de vários fornecedores. Sua arquitetura altamente escalonável foi projetada para unificar e gerenciar 
cargas de trabalho mistas, com recursos avançados como o NetBackup Accelerator para garantir excelente desempenho de backup, eliminação 
completa de dados duplicados para reduzir os custos de armazenamento, e o Replication Director para unificar e gerenciar totalmente tecnologias 
comuns de proteção de dados, como as capturas de imagem.

Desenvolvidos com base na força do software NetBackup, os appliances NetBackup são soluções prontas para usar que simplificam 
a implementação e a manutenção do ambiente de proteção de dados.9 Os appliances NetBackup eliminam o tempo e o esforço para instalar, 
configurar e manter a infraestrutura de backup e são ideais para o data center, o escritório remoto e os ambientes virtuais. 

A premiada proteção de dados do NetBackup para ambientes virtuais oferece aos administradores de máquinas virtuais e de backup recursos 
abrangentes para simplificar a proteção e o gerenciamento das máquinas virtuais em ambientes virtuais importantes com vários fornecedores. 
Recursos avançados incluem a integração de self-service nos consoles de máquinas virtuais para simplificar o gerenciamento de backups sem 
agente, restaurações granulares que dispensam "montar e navegar", descoberta e proteção automatizada de novas máquinas virtuais, 
balanceamento de carga automático para garantir o melhor desempenho e inicialização com a imagem de backup quando o tempo for um 
fator crítico. Nunca foi tão fácil ou tão sólido poder unificar, gerenciar e proteger com confiança ambientes virtuais de grande escala que 
utilizam vários fornecedores.

A complexidade de migrar a proteção de dados para um modelo de "TI como serviço" ficou mais fácil com o Veritas NetBackup™ Self Service. 
Controles baseados em políticas possibilitam o acesso de usuários comerciais a um ponto único para executar backups e restaurações por 
conta própria. Com esse produto, os provedores de serviços gerenciados têm uma proteção de dados de classe empresarial e escalonável 
em ambientes de vários locatários, seguramente separados. 

Revolucione as operações de backup e recuperação de bancos de dados Oracle® com o Veritas NetBackup™ Copilot for Oracle®. Essa 
solução combina o software NetBackup e o appliance NetBackup para fornecer desempenho inovador em um modelo operacional 
de self-service. O NetBackup Copilot dá independência aos administradores de banco de dados para poderem gerenciar os backups 
segundo seus próprios cronogramas, manter a visibilidade de todas as camadas de armazenamento e executar a recuperação com qualquer cópia 
disponível. Os administradores de backup podem implementar políticas para gerenciar o armazenamento, a retenção e a movimentação 
das cópias de backup do banco de dados em camadas de armazenamento na nuvem, em discos ou em fitas.

Utilizando o poder de indexação do NetBackup, o Veritas™ Information Map fornece um mapeamento visual dos dados de backup da organização. 
Com essas informações, você pode otimizar o ambiente de armazenamento, a recuperação e o uso dele.

A Veritas enfrenta esses desafios com uma abordagem focada na solução que nenhum outro fornecedor de produtos individuais pode oferecer. 
É o que chamamos de "A Evolução do Backup". Reunimos soluções confiáveis, inovações e serviços profissionais para atender aos 
requisitos de proteção de dados de nossos clientes. A Evolução do Backup começa com o NetBackup, o software de backup e recuperação 
líder do setor. Ele é oferecido como uma plataforma integrada e convergente, com appliances de armazenamento altamente escalonáveis, 
que simplificam drasticamente a implementação e a operação e ainda reduzem os custos. Sobre essa base, dispomos soluções inovadoras 
como o Information Map, que aproveita seu investimento no NetBackup para melhorar ainda mais o gerenciamento e o acesso aos dados. 
Com "A Evolução do Backup" da Veritas, você estará preparado para o futuro.

8. Gartner: Market Share Analysis: Enterprise Distributed System Backup/Recovery Software Market, Worldwide (Análise de participação no 
mercado: mercado de software de backup/recuperação de sistemas distribuídos para empresas, em todo o mundo) 2014
9. Gartner: Magic Quadrant for Enterprise Backup Software and Integrated Appliances (Quadrante Mágico para software de backup e appliances 
integrados empresariais), 15 de junho de 2015 ID:G00266742

https://www.veritas.com/product/backup-and-recovery/netbackup
https://www.veritas.com/product/backup-and-recovery/netbackup-appliances
https://www.veritas.com/product/backup-and-recovery/netbackup#comprehensive-integration
https://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/fact_sheets/b-netbackup-self-service-DS-21348012-en.pdf
https://www.veritas.com/product/backup-and-recovery/release/netbackup-7-7-1-and-netbackup-appliances-2-7-1
https://www.veritas.com/content/veritas/english/en/product/information-governance/information-map.html
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Mais informações

Acesse nosso site

www.veritas.com

Sobre a Veritas Technologies LLC

A Veritas Technologies LLC permite que as empresas aproveitem o poder de suas informações com soluções criadas para atender 
aos maiores e mais complexos ambientes heterogêneos do mundo. A Veritas trabalha hoje com 86% das empresas da Fortune 500, 
aprimorando a disponibilidade dos dados e revelando insights para promover vantagens competitivas.

Sede mundial da Veritas

500 East Middlefield Road
Mountain View, CA 94043 
+1 (650) 933 1000
www.veritas.com

Veritas do Brasil

Av. Dr. Chucri Zaidan, 920
Market Place Torre 1, 6º Andar
São Paulo – SP , CEP: 04583-904
(11) 3527 6200
www.veritas.com
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