
 

 

 

 

 

BACKUP & DISASTER RECOVERY AS A SERVICE 

PROTEÇÃO DE DADOS SIMPLIFICADA COM A VEEAM 

 

Apresentando o Veeam Backup & Replication 

O Veeam Backup & Replication oferece disponibilidade de backup, recuperação e replicação para TODAS as  

cargas de trabalho, incluindo aplicações e dados virtualizados em VMware vSphere ou Microsoft Hyper-V,  

servidores físicos ou em nuvem e caixas de email do Microsoft Office 365.  

 

 

Simplifique a operação com BaaS e DRaaS  

Os contratos de Backup as a Service e Disaster Recovery as a Service da ADDED consistem em oferecer um  

serviço de backup, replicação e restauração de dados que garanta a continuidade dos negócios e serviços de TI 

sem que o cliente se preocupe em comprar, administrar, suportar e monitorar o ambiente de backup ou DR. Toda a 

instalação, suporte e operação é realizada por especialistas da ADDED, emitindo relatórios do ambiente de backup 

e também do ambiente virtualizado. 

 

 

 

 
 

   

Otimize os custos de 
backup e replicação 

 
Com uma solução  

totalmente subscrição 
 

Restaure VM inteiras em 
minutos 

 
Utilizando diretamente o 

backup mais recente 

Garanta a integridade do 
backup/replica 

 
Com testes que vão até  
a aplicação executada 

pela VM 

Infraestrutura como  
serviço 

 
Para atuar como backup 

server ou site de  
contingencia 

 
 
  



 

  

 

BACKUP COMO SERVIÇO 

 

As corporações estão cada vez mais buscando uma solução de Backup as 

a Service (BaaS). Além dos benefícios como otimização de custos, as  

empresas estão buscando focar nas necessidades de seu negócio e  

eliminar a preocupação constante com o backup de seu ambiente. 

 

A solução de Backup as a Service (BaaS) da ADDED compreende os  

serviços de consultoria necessários como levantamento de informações do 

ambiente tais como processadores, quantidade de servidores, quantidade 

de dados (GB, TB), tipos de aplicações, políticas de backup (RPO) e  

requisitos de recuperação (RTO). 

 

Toda a implementação e administração do ambiente de backup é realizada 

pela ADDED na modalidade de contratos anuais, com cobrança mensal, 

sendo 8x5 ou 24x7. A solução contempla: 

 

 Licenciamento Veeam Availability Suite ou Backup & Replication; 

 Hardware local, para processamento e armazenamento (opcional). 

 Repositório em nuvem (opcional); 

 

Para ambientes com o licenciamento Availability Suite, a ADDED oferece sem custo adicional, uma análise mensal 

do ambiente VMware/Hyper-V e Veeam que destaca possíveis problemas de performance, capacidade, VM  

superdimensionadas, IOPs, VMs protegidas pelo backup e muito mais. 

 

 

O QUE ESTÁ INCLUSO: 
 

 
Veeam Availability Suite ou 

Veeam Backup & Replication; 
Operação do ambiente (8x5/24x7) 

Cobrança mensal em R$ 
Hardware on-premisses 

Armazenamento em nuvem 

 
 



 

 

RECUPERAÇÃO DE DESASTRES COMO SERVIÇO 

 

O Disaster Recovery (DR) busca atender qualquer situação de indisponibili-

dade, seja na VM ou em seu site completo. Construir um site secundário para 

DR possui diversos custos como espaço físico, rede, servidores e softwares. 

Recursos que muitas vezes ficam inativos por muito tempo, então por que 

não se beneficiar de uma arquitetura de nuvem híbrida e poupar custos?  

 

A solução de Disaster Recovery as a Service (DRaaS) da ADDED  

aproveita os benefícios da arquitetura em nuvem híbrida e permite que em 

caso de desastres, recursos computacionais como, processamento,  

memória e armazenamento estejam reservados e a disposição para  

executar as cargas de trabalho necessárias da empresa, criando assim um 

ambiente de contingência sob demanda com o objetivo de manter a  

continuidade de seu negócio. 

 

Toda a implementação e administração do ambiente de DR é realizada 

pela ADDED na modalidade de contratos anuais, com cobrança mensal, sendo 8x5 ou 24x7. A solução contempla: 

 

 Licenciamento Veeam Availability Suite ou Backup & Replication; 

 Processamento, memória e armazenamento em nuvem; 

 

 

 

 

 

O QUE ESTÁ INCLUSO: 
 

 
Veeam Availability Suite ou 

Veeam Backup & Replication; 
Operação do ambiente (8x5/24x7) 

Cobrança mensal em R$ 
Recursos em nuvem 

 
 



 

  

BACKUP COMO SERVIÇO PARA OFFICE 365 

 

O Microsoft Office 365 possibilita que sua corporação funcione em qualquer 

lugar, a qualquer hora, sem a necessidade de hospedar sua própria  

infraestrutura de e-mail. Muito embora a Microsoft hospede a infraestrutura, 

isso não retira de você a responsabilidade de manter um backup dos seus 

dados essenciais do Office 365. 

 

Mesmo com o Office 365, ainda são os seus dados – você tem con-
trole sobre eles – e é sua responsabilidade protegê-los. 
 

 Proteja seus dados do Office 365 de exclusão acidental, ameaças 

de segurança e lacunas na política de retenção 

 Restaurar rapidamente itens individuais do Office 365 com uma   

flexibilidade de recuperação líder do setor 

 Atender a requisitos legais e de conformidade com uma eDiscovery 

eficiente de arquivos de backup do Office 365 

 

A solução de Backup as a Service para Office 365 (BaaS) da ADDED compreende toda a implementação e  

administração do backup do Office 365 na modalidade de contratos anuais, com cobrança mensal, sendo 8x5 ou 

24x7. A solução contempla: 

 

 Licenciamento Veeam Backup for Office 365; 

 Hardware local, para processamento e armazenamento (opcional). 

 Recursos computacionais em nuvem (opcional); 

 

 

 

O QUE ESTÁ INCLUSO: 
 

 
Veeam for Office 365 

Operação do ambiente (8x5/24x7) 
Cobrança mensal em R$ 
Hardware on-premisses 

Recursos em nuvem 

 
 


