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10 skäl att uppgradera till  
Veritas Backup Exec™ 15 idag!

Om ditt företag är som många andra står du inför ett allt mer komplext backup- och återställningsdilemma när det gäller din miljö –  
oavsett om den är virtuell, fysisk eller en kombination av båda. Backup Exec™ 15 hanterar den komplexiteten. Den levererar en  
backup- och återställningslösning som tillgodoser dina behov med flera olika kraftfulla verktyg som hjälper dig att spara tid,  
göra mer pålitliga backuper och snabba, enkla återställningar samt sänka kostnaderna.

Här är tio skäl att börja använda Backup Exec 15 för att skydda din miljö.

1 Otroligt snabb.
Backup Exec 15 ger snabbare backup och datadeduplicering än tidigare versioner.* Oavsett om du tar backup på 
fysiska servrar, VMware® eller Microsoft® Hyper-V-virtuella maskiner, får du pålitlig backup och återställning på  
kortare tid än du trodde var möjligt. Med snabbare backuphastigheter kan Backup Exec 15 hjälpa dig att reducera 
backupfönster och spara tid.

2 Lagra mindre med effektiv deduplicering.
Backup Exec 15 hjälper dig att hålla jämna steg med växande datavolymer via integrerad datadeduplicering på 
blocknivå. Till skillnad från punktlösningar som deduplicerar data per backupjobb, får du större lagringsbesparingar 
med Backup Exec 15:s dedupliceringsteknik som deduplicerar data i hela din virtuella och/eller fysiska miljö. För ännu 
högre effektivitet och större lagringsbesparingar inkluderar Backup Exec 15 även Change Block Tracking. Funktionen 
tar enbart backup på block som har förändrats, istället för att ta backup på varje block i varje VM i infrastrukturen.

3 Användarvänlig.
Backup Exec 15 har ett användarvänligt gränssnitt med intelligenta kontrollpaneler och intuitiva guider som ger dig 
överblicken du behöver för att snabbt kunna spåra och övervaka dina backup- och återställningsjobb. Backup Exec 15 
sparar även tid och gör det enklare att implementera backupskyddet – med bara några klick kan du skapa backupjobb, 
visa backupstatus och utföra återställningar.
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4 Utformad för att ge optimalt skydd för virtuella maskiner.
Backup Exec 15 är integrerad med Microsoft® Volume Shadow Copy Service (VSS) och VMware vStorage™ APIs  
for Data Protection (VADP) vilket ger en pålitlig och konsekvent applikationsmedveten backup för alla dina virtuella 
maskiner. Utrustad med den senaste tekniken kan Backup Exec 15 minimera prestandapåverkan på virtuella värdar. 
Backup Exec 15 ger optimal backup och snabb, smidig återställning av granulära applikationsdata direkt från 
lagringsutrymmet, genom att utföra efterbehandlingsuppgifter som inte har någon påverkan på backupfönster,  
t ex trunkering, insamling av metadata och sökbara kataloger.

5 En heltäckande lösning för både virtuella och fysiska miljöer.
Nu behöver du inte längre köpa, införa eller hantera separata backuplösningar för dina fysiska och virtuella maskiner. 
Heltäckande Backup Exec 15 skyddar både fysiska och virtuella miljöer, från de med bara en server till flera tusen 
servrar/virtuella maskiner – allt med en enda lösning. Du kan få en helhetsbild av hela din backup- och 
återställningsstatus från en administratörskonsol, när som helst. Är skalbarhet viktigt för dig? Räkna med att Backup  
Exec 15 tillgodoser dina backup- och återställningsbehov när ditt företag växer.

6 Backup till nästan vilken lagringsenhet som helst.
När det gäller lagring av kritiska data kan Backup Exec 15 erbjuda flexibla lösningar – så att du kan ta backup till i stort 
sett alla lagringsenheter, inklusive disk, band, dedup-lagring, enheter eller tredjepartsmoln. Det finns ingen anledning 
att binda upp sig till en specifik lagringslösning och därigenom öka lagringskostnaderna.

7 Snabb, enkel och mångsidig återställning.
Du kan enkelt hitta och återställa data – oavsett nivå. Backup Exec 15 utför intelligent indexering och katalogisering av 
backupdata, så du behöver inte slösa bort värdefull tid och diskutrymme på att skapa backupjobbet, definiera vad det 
innehåller eller söka efter specifika data. Med några klick kan du återställa virtuella maskiner, applikationer, databaser, 
filer, mappar och granulära objekt direkt via backuplagringen, inklusive individuella objekt från Microsoft® Exchange, 
Active Directory,® SQL Server® och SharePoint.® Backup Exec 15 ger enklare och snabbare återställning när du 
behöver den som mest.

Backup Exec 15 inkluderar också – utan extra kostnad – Simplified Disaster Recovery (SDR)-teknik som minimerar 
avbrottstider och affärsavbrott. Vid en katastrof kan Backup Exec 15 återställa en hel server via Bare Metal Restore, 
till samma eller helt olika hårdvara, på bara några minuter och inte timmar eller dagar.

8 Central hantering.
Backup Execs centrala administratörskonsol levererar skalbar hantering av distribuerade Backup Exec 15-servrar och 
minskar den tid och de resurser som krävs för att hantera dina backuper.



© 2015 Veritas Technologies LLC. Med ensamrätt. Veritas och Veritas-logotypen är varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör Veritas Technologies LLC eller dess dotterbolag i USA och andra 
länder. Övriga namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. 21347843-1SW  02/16

Veritas Backup Exec™ 15

9 Enkelt att skaffa och införa.
Backup Exec 15 är en kostnadseffektiv backup- och återställningslösning som är enkel att skaffa, licensiera och 
införa. Med Backup Exec 15 får du en prisvärd lösning med licensval som passar dina företagsbehov. Välj mellan  
tre olika licensval – Per TB, Per Socket, Per Module.

10 Stöder de senaste plattformarna och operativsystemen.
Backup Exec 15 utökar sitt branschledande stöd för VMware och inkluderar nu avancerad integration med VMware 
vSphere® 6: ESXi™ 6.0, vCenter™ 6.0, Virtual SAN 6, Virtual Volumes, vSphere 6-säkerhetscertifikat och VMware 
EVO:RAIL. Backup Exec har även stöd för granulär återställning av VMware-virtuella maskiner med GPT-diskar  
och VMware virtuella maskiner med volymer över 2TB.
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