
Veritas Alta SaaS Protection
Desempenho e escala de nível empresarial para 
proteção de dados de aplicativos SaaS.

Os aplicativos de software como serviço (SaaS), antes 

uma exceção, tornaram-se a abordagem padrão para 

muitas empresas. A manutenção desses aplicativos 

geralmente é menos onerosa e muito mais simples do que 

o gerenciamento de aplicativos locais, pois o provedor 

SaaS cuida de toda a infraestrutura e do software do 

aplicativo.

Entretanto, de acordo com o Modelo de Responsabilidade 

Compartilhada, os provedores de aplicativos SaaS não são 

responsáveis por fazer backup dos dados do cliente, o que 

os deixa expostos a ataques de ransomware e ao risco de 

exclusão acidental ou maliciosa. A responsabilidade de 

proteger os dados do aplicativo SaaS recai inteiramente 

sobre o cliente.

A Veritas protege os dados de seu aplicativo SaaS 

Proteja toda a gama de dados armazenados em suas plataformas SaaS. Garanta que seus dados possam ser recuperados com 

facilidade e rapidez em caso de exclusão acidental ou ataque de ransomware. O Veritas Alta™ SaaS Protection (anteriormente chamado 

NetBackup SaaS Protection) suporta:

• Microsoft 365

 - Caixas de correio, pastas, mensagens e anexos do Exchange Online

 - Sites, pastas, arquivos, permissões e metadados do SharePoint Online

 - Sites, pastas, arquivos, permissões e metadados do OneDrive

 - Usuários, equipes, canais, mensagens, gravações de reuniões e anexos do Teams

• Google Workspace

 - Caixas de correio, pastas, rótulos, mensagens e anexos do Gmail

 - Arquivos, pastas, permissões e metadados do Google Drive

 - Suporte para Documentos, Apresentações, Planilhas, Desenhos e outros aplicativos do G-Suite

• Slack

 - Canais, usuários, mensagens e anexos

• Box

 - Arquivos, pastas, permissões e metadados



Proteja mais do que dados SaaS

Além dos dados de aplicativos SaaS, o Veritas Alta SaaS Protection oferece 

suporte para backup e recuperação de dados de plataforma como serviço 

(PaaS), incluindo:

• Amazon Web Services (AWS) S3

• Microsoft Azure Blob Storage

• Microsoft Azure File Storage

• Dados não estruturados locais 

Evite a perda de dados com backup confiável e recuperação flexível 

O backup como serviço (BaaS) do Veritas Alta SaaS Protection permite 

dimensionar para regiões e domínios, fazer backup contínuo e fornecer 

o desempenho que garante que seu backup nunca fique para trás. 

A integração perfeita com as APIs SaaS e PaaS mantém facilmente um 

backup completo sintético dos seus dados. Faça backup em massa de 

todos os armazenamentos de dados. Restaure dados em níveis granulares 

e em massa para os locais originais ou alternativos. Use a recuperação para 

executar restaurações em nível de item.

Além de fazer backup de todos os objetos de dados, o Veritas Alta SaaS Protection também captura e pode restaurar metadados 

importantes, incluindo permissões. 

Controle total 

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

dados e simplificando a conformidade com os regulamentos de soberania de dados. Exporte rapidamente os resultados da pesquisa no 

caso de uma solicitação de descoberta legal ou auditoria de conformidade. 

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 da Veritas usando criptografia de ponta a ponta, autenticação multifator e controles de acesso 

baseados em funções (RBAC) granulares aprimorados.

Escalabilidade corporativa

Os ambientes SaaS e PaaS podem crescer muito, então você precisa de uma solução de proteção de dados que se adapte ao 

crescimento da sua organização. O armazenamento de backup do Veritas Alta SaaS Protection pode acompanhar o crescimento 

e escalar facilmente para vários petabytes e bilhões de objetos.

Depois que o Veritas Alta SaaS 
Protection grava os backups, eles 
não podem ser alterados. Para nós, 
a proteção dos dados é uma das linhas 
de defesa mais importantes [contra] 
um ataque de ransomware. Temos 
certeza de que nossos dados estão 
seguros com a Veritas.”

Nizar Radad, chefe de IT,  
Qatar Engineering & Construction 
Company

Protege contra perda de 
dados de ameaças modernas 
de segurança cibernética, 
como ransomware.

Proteção contra 
ransomware

Recursos de backup 
e  restauração profunda 
para os principais aplicativos 
corporativos do Microsoft 365.

Recuperação 
flexível

Arquitetura de segurança 
líder do setor criada e adaptada 
para as necessidades de 
grandes empresas.

Solução 
Single-Tenant



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 ransomwares. 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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Para obter informações de 
contato globais, visite:
veritas.com/company/contact

Como a Veritas oferece a principal proteção de dados de aplicativos SaaS

Cobertura de backup Opções de recuperação Segurança Plataforma

Microsoft 365 Restauração granular Armazenamento imutável Software como serviço (SaaS)

Google Workspace Restauração em massa Listas de permissão/

negação de IP

Controles de residência 

de dados

Slack Restauração em momento 

específico

Criptografia de ponta 

a ponta

Opções flexíveis 

de implementação

Box Escolha dos locais 

de restauração

Autenticação multifator Suporte multiregiões

Amazon S3 Empacotamento de dados 

para exportação

Login único (SSO) Suporte multidomínio

Azure Blob e armazenamento 

de arquivo

Objetivos de tempo de 

recuperação baixo (RTO)

Listas de controle de acesso 

(ACLs)

Escalabilidade de petabytes

Objetivos de ponto de 

recuperação baixo (RPO)

Promove resiliência de 

ransomware

Controle de acesso com 

base em função (RBAC) 

aprimorado

Retenção de dados ilimitada

 Veritas Alta SaaS Protection

O melhor desempenho, 
escalabilidade e segurança 
da categoria para grandes 
empresas.

Escalabilidade

Locação dedicada e suporte 
multirregional permitem 
o controle da soberania 
de dados.

Soberania com-
pleta dos dados

O conjunto de soluções Veritas 
Alta SaaS Protection é líder no 
mercado de proteção de dados 
corporativos.

Liderança de 
mercado

https://www.veritas.com/
https://twitter.com/VeritasTechLLC
http://www.veritas.com
https://www.veritas.com/company/contact

