
Veritas Alta Recovery Vault
Armazenamento em nuvem perfeito. 
Gerenciado pela Veritas.

Visão geral

Veritas Alta™ Recovery Vault (anteriormente conhecido como NetBackup 
Recovery Vault) é um serviço de retenção de dados baseado em nuvem que 
fornece uma opção de armazenamento secundário totalmente gerenciada 
e sem interrupções para os usuários do NetBackup.

Milhares de organizações em todo o mundo confiam no NetBackup para 
proteger mais de 100 exabytes de dados. O Veritas Alta Recovery Vault 
é totalmente integrado ao NetBackup, simplificando o armazenamento em 
nuvem como um serviço enquanto fornece escala sem limites. O Veritas 
Alta Recovery Vault retém com segurança os dados na nuvem sem 
comprometer as políticas cruciais de segurança ou conformidade.

Mantenha seus dados sãos e salvos

Toda organização entende que dados desprotegidos são um desastre 
à espera de acontecer. As abordagens tradicionais de proteção de dados 
na nuvem não estão acompanhando os riscos e a complexidade da TI.

O Veritas Alta Recovery Vault e o Intelligent Cloud Policy Engine garantem que nenhum dado seja deixado para trás, e o isolamento 
multinuvem com air gap fornece proteção completa contra resgates e outras ameaças. Com o Veritas Alta Recovery Vault, uma 
organização pode estar confiante de que seus dados estão seguros na nuvem, planejar a recuperação de desastres, atender às 
exigências de conformidade e governança e evitar a perda de dados por meio de resgates.

Gerenciado pela Veritas

Com o Veritas Alta Recovery Vault, nunca foi 
tão fácil proteger dados críticos na nuvem. 
Integrada sem problemas com o NetBackup 
e o Veritas Alta Data Protection, é uma IU 
fácil de usar simplifica o provisionamento, 
gerenciamento e monitoramento de recursos 
de armazenamento em nuvem e políticas de 
retenção.

Em apenas algumas etapas simples, você 
pode fornecer automaticamente o alvo de 
armazenamento em nuvem de sua escolha, 
disponibilizá-lo para o usuário e atribuí-lo 
a um fluxo de trabalho de backup como um 
novo alvo de armazenamento.

Por que o Veritas Alta Recovery Vault?

• Reduzir riscos - Gerencie a segurança, 
retenção e conformidade cruciais na nuvem.

• Escalone sem limites - Gerenciar eficiente-
mente o crescimento dos dados sem 
comprometer a capacidade de gerenciamento.

• TCO mais baixo - Escolha uma assinatura 
previsível sem custos ocultos.

• Resiliência automatizada - Proteja dados 
de resgate e outras ameaças com políticas 
inteligentes de nuvens e isolamento 
multinuvem com airgap.



Reduzir complexidade e riscos

O Veritas Alta Recovery Vault não só simplifica o processo de provisionamento de novo armazenamento na nuvem, como também reduz 
os riscos.

Ao utilizar provedores de serviços públicos em nuvem auto-gerenciados para backup, o provisionamento de novo armazenamento requer 
uma série de etapas complicadas para criar uma conta, definir níveis de acesso, selecionar as políticas de proteção e validar a configuração. 
Este processo pode introduzir lacunas tanto na segurança quanto na conformidade. O Veritas Alta Recovery Vault elimina a complexidade 
e reduz os riscos. Você fornece e gerencia todos os recursos de armazenamento como um serviço usando segurança bloqueada e políticas 
de autenticação baseadas em funções. A eliminação de contas separadas e interfaces de usuário entre os provedores de nuvens garante que 
as políticas de segurança e conformidade estejam sob controle.

E porque o Veritas Alta Recovery Vault está fortemente integrado ao NetBackup e ao Veritas Alta Data Protection, seu armazenamento 
em nuvem se beneficia de suas mesmas capacidades, inclusive:

• Criptografia de dados em trânsito e em repouso - Assegura a conformidade e protege os dados de resgates e outros ataques maliciosos.

• Detecção de anomalias baseadas em IA/AM - Identifica e alerta sobre alterações inesperadas nos dados de backup antes que um 
evento possa ocorrer, assegurando que os dados sejam sempre recuperáveis.

• Intelligent Cloud Policy Engine - Abstrai a complexidade da proteção de dados na nuvem, detectando novas cargas de trabalho 
e aplicando automaticamente políticas de proteção em todas as nuvens principais. Novo alvo de armazenamento.

• Armazenamento imutável em nuvem - Assegurando que os dados de backup são impermeáveis a mudanças não autorizadas 
e permitindo que as organizações atendam às exigências regulatórias.

TCO mais baixo

O crescimento dos dados está excedendo as previsões, e o backup na nuvem pode ser uma experiência complexa, lenta e cara de 
superorçamento. O Veritas Alta Recovery Vault transforma os desafiadores processos de proteção de dados da nuvem empresarial em 
uma prática automática e sem problemas. O Recovery Vault escalona sem esforço a proteção em qualquer modelo de nuvem enquanto 
controla os custos.

• Elimine as altas cobranças por taxas de entrada e saída de dados inesperados de nuvens

• Agilize as operações com automação e gestão consolidada

• Pague apenas pelo que é usado com um serviço de assinatura pay-as-you-go

• Minimize custos e ao mesmo tempo melhore os SLAs com compressão e eliminação de duplicação do lado do cliente que reduz 
a quantidade de dados enviados, armazenados e recuperados da nuvem, economizando tempo e dinheiro
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Sobre a Veritas

A Veritas Technologies é líder no gerenciamento de dados multinuvem. Mais de 80 mil clientes, 
incluindo 95% da Fortune 100, confiam na Veritas para ajudar a garantir a proteção, a capacidade 
de recuperação e a conformidade de seus dados. Temos uma reputação de confiabilidade em escala, 
que proporciona a resiliência que nossos 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 maior valor. Saiba mais em www.veritas.com. Siga-nos no Twitter em @veritastechllc.
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O Veritas Alta Recovery Vault oferece um repositório único e flexível para todas as suas fontes de dados - desde o local até suas 
cargas de trabalho na nuvem pública. Do rápido provisionamento à análise integrada de relatórios e tendências sobre o consumo de 
armazenamento mais o valor de um único fornecedor para suporte técnico de toda sua solução de proteção de dados, o Veritas Alta 
Recovery Vault garante o menor custo total de propriedade (TCO) para sua organização.

Saiba mais

A Veritas tem mais de 15 anos de experiência em soluções SaaS e foi classificada como Líder no Quadrante Mágico do Gartner para 
Backup Empresarial & Recuperação por 17 anos consecutivos. Ajudamos as maiores empresas a proteger seus dados desde a borda 
até o núcleo e a nuvem, e agradecemos a oportunidade de trabalhar com você.

O Veritas Alta Recovery Vault está disponível como uma licença simples, baseada em assinatura, em incrementos de um ou três anos. 
Você pode escolher entre vários fornecedores de nuvem back-end, juntamente com a escolha da camada padrão ou de arquivamento - 
dando-lhe a flexibilidade para escolher o tempo de recuperação e a estrutura de custos que melhor se adapte às necessidades de sua 
organização.

Para saber mais sobre o Veritas Alta Recovery Vault, visite www.veritas.com/recoveryvault.
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