
Veritas Alta SaaS Protection Backup 
de dados do Microsoft Teams
Proteção e arquivamento de dados baseados 
em API do Teams com a Veritas. 

As empresas querem a proteção extra de um backup 
seguro e segregado de dados de aplicativos de 
software como serviço (SaaS) em nuvem, como 
o Microsoft Teams. Com mais pessoas trabalhando 
remotamente e o aumento na colaboração online, 
essa proteção é mais importante do que nunca.

Como o Veritas Alta SaaS Protection 
funciona para o Microsoft Teams

A Veritas executa um ambiente de backup 
e recuperação totalmente gerenciado e dedicado, 
fornecido como um serviço. O Veritas Alta™ SaaS 
Protection (anteriormente chamado NetBackup SaaS Protection) conecta-se à sua área de trabalho do Microsoft Teams e captura 
rotineiramente alterações e adições a cada hora ou noite. O backup dos dados do Microsoft Teams é compactado, criptografado 
e armazenado na região de nuvem de sua escolha.

Ferramentas de descoberta do Teams

O Content Indexer do Veritas Alta SaaS Protection cria um índice quase em tempo real do seu Microsoft Teams — equipes, canais 
e mensagens — que desbloqueia recursos poderosos para pesquisar e controlar dados que você não encontrará em nenhum outro lugar.

• Pesquise por usuário, canal ou equipe em várias fontes.

• Use atributos estendidos para aplicar retenções legais em canais, segmentos ou usuários, por exemplo.

• Gere limites lógicos dentro de um fluxo de dados para controlar as permissões de descoberta do usuário.

Detenção legal

Atribua retenções legais por canal, usuário ou resultados de uma pesquisa. Configure a política de retenção legal para atender às 
necessidades da sua organização. Visualize todos os dados retidos com painéis e um navegador de conteúdo integrado.

Backup confiável 

A integração perfeita com a nova API de exportação do Microsoft Teams lançada recentemente mantém facilmente um backup completo 
sintético dos seus dados. Seus dados podem estar em um armazenamento de dados de backup separado ou incluídos como parte de 
um backup de todos os seus dados do Microsoft 365.

Recuperação rápida

A recuperação rápida e flexível permite restaurar facilmente os dados de volta para o Microsoft Teams ou exportá-los para outro lugar.



Controle total

Você define políticas e permissões de backup, bem como a região da nuvem de hospedagem, oferecendo controle total da residência de dados.

Segurança empresarial

Obtenha armazenamento seguro para seus dados de backup residentes em uma instância dedicada compatível com SOC 2 Tipo II 
da plataforma de gerenciamento de dados em nuvem da Veritas usando criptografia de ponta a ponta.

Indexação escalável

A indexação automática de conteúdo realiza pesquisas em velocidades incríveis. O Veritas Alta SaaS Protection permite a pesquisa 
de todo o conteúdo de canais, chats e segmentos pesquisáveis.

Veja por que a Veritas é a principal opção para a área de trabalho do Teams Enterprise

O Veritas Alta SaaS Protection fornece recursos de nível empresarial, escalabilidade, 
conformidade e segurança.

Defina uma política de backup global para áreas de trabalho do Teams ou defina 
políticas por área de trabalho

Retenção de backup ilimitada

Serviço de backup automático e totalmente gerenciado

Restauração para a área de trabalho original ou alternativa

Restauração em um momento específico

Suporte aos planos Teams Standard, Teams Plus e Teams Enterprise

Capture canais, grupos, listas de usuários, mensagens diretas, DMs de várias partes, 
arquivos, trechos e publicações

Indexação de conteúdo com pesquisa de detecção, retenção legal e controles 
de período de retenção

Ambiente de backup dedicado com opção de residência de dados para 22 países

Conformidade SOC 2 Tipo II

Alternativas Veritas Alta SaaS 
Protection para Teams

Sobre a Veritas

A Veritas Technologies é líder no gerenciamento de dados multinuvem. Mais de 80 mil clientes, 
incluindo 95% da Fortune 100, confiam em nós para ajudar a garantir a proteção, a capacidade 
de recuperação e a conformidade de seus dados. A Veritas tem uma reputação de confiabilidade em 
escala, que proporciona a resiliência que seus clientes precisam contra as interrupções ameaçadas por 
ciberataques, como os resgates. Nenhum outro fornecedor é capaz de igualar a capacidade da Veritas 
de executar, com suporte para mais de 800 fontes de dados, mais de 100 sistemas operacionais, mais 
de 1.400 metas de armazenamento e mais de 60 nuvens através de uma abordagem única. A Veritas, 
impulsionada pela Tecnologia Cloud Scale, está apresentando hoje sua estratégia de Gerenciamento 
Autônomo de Dados que reduz as despesas operacionais e, ao mesmo tempo, oferece melhor custo-
benefício. Saiba mais em www.veritas.com. Siga-nos no Twitter em @veritastechllc.
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