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Veeam Backup & Replication  

1 Numaralı Bulut Veri Yönetimi
“Sorunsuz Kesintisiz Çalışırlık istiyorsanız 
Veeam’i seçin. Veeam, mevcut diğer 
çözümlerle karşılaştırıldığında galeride 
sergilenen bir Ferrari gibi duruyor.” 

John Burks,  
Bilgi Teknolojileri  
Direktörü, 
BLR 

“Veeam, muhteşem ve benzersiz 
deneyimler oluşturma misyonumuzu yerine 
getirmemize yardımcı oluyor. Birden çok 
toplantı yaptığımız ve yüz binlerce konuğu 
ağırladığımız en yoğun aylarda bile Veeam 
ile BT sistemlerimizin misafirlerimizin 
deneyimini 7.24.365 destekleyebileceğini 
biliyoruz.”

Kevin Ragsdale, 
BT Direktörü 
Hard Rock Hotel & Casino 

“İki seçeneğimiz vardı: Ya haftanın 
yarısından çoğunu sanal makine yedekleme 
ve replikasyonu yönetimiyle ve bunlar 
üzerine endişelenerek geçirecek ya da 
Veeam kullanarak tüm bu endişelerimizi 
unutacaktık.” 

Brooks Barnes,  
Sistem Yöneticisi,  
Great Southern Wood  
Preserving, Inc. 

"Veeam, fakülte ve öğrencilerin en yeni bilimsel 
araştırmaları gerçekleştirebileceği akademik 
bir ortam oluşturmamıza yardımcı oluyor. Akıllı 
veri yönetimi için tercihimiz Veeam." 

John Nicpon, 
Sistem Mühendisliği Yöneticisi 
UNLV

“Veeam Backup & Replication'ı anlatmaya 
kelimeler YETMEZ! Yedekleme dünyasının 
ihtiyacı olan şey bu ürün. Veeam kaybettiğim 
onca zamanı bana kazandırmaya başladı 
bile.” 

Larry Walker, 
Başkan Yardımcısı ve  
Veri İşleme Sorumlusu,  
Chelsea Groton Bank 

Veeam® Backup & Replication™ sanal, fiziksel ve bulut tabanlı TÜM iş yükleriniz için 
Erişilebilirlik sunar. Tek bir yönetim konsolundan tüm uygulama ve verileriniz için hızlı, 
esnek ve güvenilir yedekleme, kurtarma ve replikasyon işlemlerini yöneterek geleneksel 
yedekleme çözümlerinden tamamen kurtulabilirsiniz.

Veeam Backup & Replication özellikleri
Yedekleme
Veeam sanal, fiziksel ve bulut TÜM iş yükleri için hızlı ve güvenilir yedekleme sağlar.

• Veeam Cloud Tier:YENİ Yerel ve uygun maliyetli nesne depolama entegrasyonları 
sayesinde uzun süreli veri saklamada sınırsız kapasite sunarak kuruluşların hem‑şirket 
içinde hem de bulutta ölçeklendirme yapabilmesine olanak tanır.

• SAP HANA YENİ ve Oracle RMAN YENİ için Veeam Eklentileri: Kurumsal ortamları 
yönetirken ölçeklenebilirliği ve operasyonel verimlilikleri geliştirin.

• Microsoft Windows için Veeam Agent ve Linux için Veeam Agent yerleşik yönetimi: 
Doğrudan Veeam Backup & Replication konsolunda bulunan ajan tabanlı yedekleme 
yeteneklerini yönetin. Bu yetenekler arasında sanal, fiziksel ve bulut iş yüklerinin 
her zaman Erişilebilir olması için tek konsol, merkezi yedekleme ajanı kurulumu ve 
Windows Server Yük Devretme Kümesi desteği gibi özellikler yer almaktadır.

• İmaj seviyesinde sanal makine yedeklemeleri: Gelişmiş uygulama farkındalı işleme 
ile uygulama tutarlı yedekler oluşturun.

• Depolama Snapshot'larından Yedekleme: Dünyanın önde gelen depolama 
sağlayıcılarının depolama snapshot'larından düşük RPO'larla çok hızlı bir şekilde yedekler 
oluşturun.

• Scale-Out Backup Repository™: GELİŞTİRİLMİŞ Şirket içi ve bulut tabanlı nesne 
depolama desteği gibi olanaklarla tek bir sanal yedek depolama havuzu oluşturarak 
yedeklerinizin yönetimini basitleştirin.

• Veeam Cloud Connect: Yedeklerinizi, iş yeri dışında altyapı kurma ve bu altyapının 
bakım maliyeti ve karmaşıklığı olmadan iş yeri dışına taşıyın; hizmet sağlayıcıya hızlı ve 
güvenli bulut yedekleme yapma imkanı elde edin. 

• SureBackup®: Tüm yedeklemelerin ve sanal makinelerin kurtarılabilirliğini otomatik 
olarak test edin ve doğrulayın. 

• Yerleşik WAN hızlandırma: Yedeklemeleri 50 kata kadar daha hızlı bir şekilde  
iş yeri dışına taşıyıp bant genişliğinden tasarruf edin.

• Doğrudan Depolama Erişimi: Doğrudan SAN erişimi ve Doğrudan NFS Erişimi  
ile yedekleyerek etkisi azaltılmış, daha hızlı vSphere yedeklemeleri gerçekleştirin. 

• Yerel teyp desteği: GELİŞTİRİLMİŞ Doğrudan teybe geri yükleme, paralel işleme, genel 
medya havuzları, yerel Dede‑Baba‑Oğul (DBO) saklama, NDMP v4'e disk bölümlerinin 
tamamını yedekleme ve geri yükleme ve WORM formatındaki ortam havuzlarının 
üzerine yazma dahil olmak üzere birden çok teyp desteği seçeneğinden yararlanın.

 
 

https://www.veeam.com/tr/backup-from-storage-snapshots.html
https://www.veeam.com/tr/backup-from-storage-snapshots.html
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Kurtarma 
Veeam, farklı dosya, sanal makinelerin tamamı ve uygulama öğeleri için son derece hızlı ve 
güvenilir geri yükleme olanağı sunarak neredeyse her kurtarma senaryosuna güvenmenizi sağlar.

• Instant VM Recovery®:Arızalı bir sanal makineyi iki dakikadan kısa bir sürede kurtarın 

• Instant File-Level Recovery (Anında Dosya Seviyesinde Kurtarma):  
Konuk işletim sistemi dosya ve klasörlerini çalışırken kurtarın 

• Veeam Cloud Mobility:YENİ Şirket içi veya bulut tabanlı TÜM iş yüklerini yalnızca iki 
adımda kolayca AWS, Azure ve Azure Stack'e taşıyın ve kurtarın.

• Güvenle kurtarın:YENİ Hem Veeam DataLabs™ Aşamalı Geri Yükleme YENİ ile hem daha 
fazla GDPR ve uyumluluk koruması elde ederek hem de Veeam DataLabs Güvenli Geri 
Yükleme YENİ  ile güvenlik, antivirüs ve yetkisiz erişim engelleme özelliklerine sahip 
olarak yedeklerinizi güvenle geri yükleyebilirsiniz

• Microsoft Active Directory için Veeam Explorer™: Farklı Active Directory nesnelerini 
ve içerik taşıyıcıların tamamını anında kurtarın; Kullanıcı hesap ve şifrelerini kolayca 
kurtarın, Grup İlkesi Nesneleri’nin (GPO'lar), Active Directory ile entegre DNS kayıtlarının 
ve daha fazlasının geri yüklenmesini sağlayın 

• Microsoft Exchange için Veeam Explorer: Kalıcı silinmiş öğeler de dahil,  
farklı Exchange öğelerinin anında görünürlüğü ve parçalı olarak kurtarılması,  
e‑Bulma için detaylı dışa aktarma raporları ve çok daha fazlası 

• Microsoft SharePoint için Veeam Explorer: SharePoint yedeklerinin anında görünürlüğü; 
belirli SharePoint öğelerini ve farklı siteleri kolayca bulup kurtarın 

• Microsoft SQL Server için Veeam Explorer: Zamanda belirli bir noktaya kesin  
geri yüklemeyi mümkün kılan SQL veritabanlarının hızlı işlem düzeyinde ve tablo 
düzeyinde kurtarılması 

• Oracle için Veeam Explorer: Zamanda belirli bir noktaya geri yüklemeyi mümkün 
kılan ajansız işlem günlüğü yedekleri de dahil, Oracle veritabanlarının işlem düzeyinde 
kurtarılması 

• Storage Snapshots için Veeam Explorer: Dünyanın önde gelen depolama 
sağlayıcılarının depolama snapshot'larından tek bir dosyayı veya sanal makinelerin 
tamamını kurtarın

• Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC):YENİ VMware vSphere için dahili self servis yedekleme 
ve geri yükleme sağlayın

Replikasyon 
Veeam, iş için kritik uygulamalarınızın kesintisiz çalışmasını sağlayarak gelişmiş,  
imaj tabanlı sanal makine replikasyonu ve kolaylaştırılmış felaket kurtarma sunar. 

• İmaj tabanlı sanal makine replikasyonu:Sanal makinelerin replikalarını yüksek oranda 
erişilebilirlik sağlamak üzere iş yerine veya felaket kurtarma olanağı için iş yeri dışına alın 

• Veeam Cloud Connect Replication: İş yeri dışında bir felaket kurtarma sitesi  
oluşturma yükü ve bu sitenin bakım maliyeti ve karmaşıklığı olmadan replikaları  
iş yeri dışına taşıyın; servis sağlayıcı aracılığıyla hızlı ve güvenli bulut tabanlı felaket 
kurtarma (DRaaS) elde edin 

• SureReplica: Sanal makine replikalarının her birini otomatik olarak test edip doğrulayın 

• Yerleşik WAN hızlandırma: Replikaları 50 kata kadar daha hızlı bir şekilde iş yeri dışına taşıyıp 
bant genişliğinden tasarruf edin 

• Yük Devretme ve Yeniden Çalışma: İşinizi neredeyse hiç kesintiye uğratmadan  
replika geri alma ve destekli yük devretme ve yeniden çalışma

Desteklenen Ortamlar 
VMware altyapısı 
Platformlar 
• vSphere 6.x 
• vSphere 5.x 
Ana Bilgisayarlar 
• ESXi 6.x 
• ESXi 5.x
Yazılım 
• vCenter Server 6.x (isteğe bağlı)
• vCenter Server 5.x (isteğe bağlı)
• vCloud Director 8.x ve 9.x (isteğe bağlı)
Sanal Makineler 
• VMware tarafından desteklenen tüm 

işletim sistemleri 
• Tüm uygulamalar
• Tüm dosya sistemleri 
Microsoft altyapısı 
Platformlar 
• Windows Server 2019
• Windows Server 2016
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2008 R2 SP1 
Ana Bilgisayarlar
• Windows Server Hyper‑V 2019
• Windows Server Hyper‑V 2016
• Windows Server Hyper‑V 2012 R2
• Windows Server Hyper‑V 2012
• Windows Server Hyper‑V 2008 R2 SP1 
• Microsoft Hyper‑V Server (ücretsiz 

hipervizör) 
Yazılım 
• Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2016 veya sonrası (isteğe bağlı)
• Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2012 R2 (isteğe bağlı) 
• Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2012 SP1 (isteğe bağlı) 
• Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2008 R2 SP1 (isteğe bağlı)
Sanal Makineler 
• Microsoft Hyper‑V tarafından 

desteklenen tüm işletim sistemleri 
• Tüm uygulamalar 
• Tüm dosya sistemleri 

Ajan Yönetimi
Ajan yönetimi işlevinin kullanılabilmesi için 
Veeam Backup & Replication ile Microsoft 
Windows için Veeam Agent 2.1 ya da daha 
yeni bir sürümün ve/veya Linux için Veeam 
Agent v2 ya da daha yeni bir sürümün yeniden 
dağıtılabilir paketlerinin yüklenmesi gerekir. 

Sürümler 
Veeam Backup & Replication’ın üç sürümü 
(Standard, Enterprise ve Enterprise Plus) 
bulunması sayesinde ihtiyaçlarınıza ve 
bütçenize en uygun sürümü seçebilirsiniz. 

Daha fazla bilgi edinin 
veeam.com/tr

Ücretsiz deneme sürümünü indirin 
vee.am/backuptr
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