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Veeam Backup & Replication  

Availability for the Always-On Enterprise
"Als u op zoek bent naar probleemloze 
beschikbaarheid, kies dan voor Veeam. 
Van alle beschikbare oplossingen is 
Veeam de Ferrari die in de showroom 
staat te wachten." 

John Burks, 
Director of Information Technology, 
BLR 

“Laat Veeam gewoon doen waar  
ze goed in zijn: razendsnel back-up  
en herstel van data.” 

Ryan McClain, 
Systeemarchitect, 
U.S. Legal Support, Inc. 

“We hadden twee opties: meer dan 
een halve werkweek kwijt zijn aan het 
complexe en lastige beheer van VM-back-
up en -replicatie, of Veeam implementeren 
en er niet meer aan denken." 

Brooks Barnes,  
Systeembeheerder,  
Great Southern Wood  
Preserving, Inc. 

“We geloven in Veeam; we vertrouwen 
op Veeam. Met vertrouwen kun je niet 
achteloos omspringen.” 

Josef Kormann, 
Head of IT Operations,  
Christof Holding AG 

"Veeam Backup & Replication is echt 
meer dan fantastisch! Dit is wat iedereen 
die zich met back-ups bezighoudt nodig 
heeft. Veeam heeft me iedere week  
al vele uren bespaard." 

Larry Walker, 
Vice President en  
Data Processing Officer,  
Chelsea Groton Bank 

Veeam® Backup & Replication™ biedt Availability voor ALLE virtuele, fysieke en 
cloud-based workloads vanuit één beheerconsole. Dit versterkt Veeam’s positie en 
maakt het bedrijf zowel koploper op het gebied van VMware vSphere en Microsoft 
Hyper-V als voor wat betreft #1 Availability for any app, any data on any cloud. 
Klanten kunnen voorgoed afscheid nemen van traditionele back-ups, en back-up en 
replicatie zijn in één softwareoplossing samengebracht.

Functies van Veeam Backup & Replication
Back-up
Veeam biedt snelle en betrouwbare back-ups van virtuele, fysieke en cloud-
based workloads.

• Ingebouwd beheer voor Veeam Agent voor Microsoft Windows en Veeam 
Agent voor Linux  
Het beheer van databeveiliging wordt minder complex en de bruikbaarheid wordt 
verbeterd door de toevoeging van agentback-upfuncties in de Veeam Backup & 
Replication-consoleNIEUW, waaronder één venster voor Availability van virtuele, 
fysieke en cloud-based workloads, gecentraliseerde implementatie van back-
upagents en ondersteuning van Windows Server-failoverclusters.

• VM-back-ups op imageniveau: applicatieconsistente back-ups maken met 
geavanceerde applicatiebewuste verwerking.

• Back-up vanaf storage snapshots: Maak ultrasnelle back-ups met lage RPO’s 
van storage snapshots van steeds meer van de belangrijkste opslagproviders ter 
wereld.

• Scale-out Backup Repository™: één virtuele pool van back-upopslag maken 
waaraan back-ups kunnen worden toegewezen, zodat u de vrijheid hebt  
om de opslagcapaciteit voor back-ups eenvoudig uit te breiden.

• Veeam Cloud Connect: offsite back-ups maken zonder de kosten en complexiteit 
die de bouw en het beheer van een offsite infrastructuur met zich meebrengen. 
Snel en veilig een cloudback-up naar een serviceprovider maken. 

• SureBackup®: automatisch de herstelbaarheid van elke back-up en elke virtuele 
machine (VM) testen en controleren. 

• Ingebouwde WAN-acceleratie: back-ups tot 50x sneller offsite opslaan  
en bandbreedte besparen. 

• Direct Storage Access: vSphere-back-ups sneller en met minder impact uitvoeren 
door een back-up te maken via Direct SAN Access en Direct NFS Access. 

https://www.veeam.com/nl/vm-backup-recovery-replication-software.html
https://www.veeam.com/nl/vm-backup-recovery-replication-software.html
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Herstel 
Veeam biedt razendsnel, betrouwbaar herstel van afzonderlijke bestanden, complete VM's 
en applicatie-items, waarbij u volledig kunt vertrouwen op praktisch elk herstelscenario. 

• Instant VM Recovery®: een uitgevallen VM binnen 2 minuten herstellen. 

• Instant File-Level Recovery: guest-besturingssysteembestanden en -mappen  
in een handomdraai herstellen. 

• Veeam Explorer™ voor Microsoft Active Directory: afzonderlijke Active Directory-
objecten en complete containers direct herstellen, eenvoudig gebruikersaccounts 
en wachtwoorden herstellen, groepsbeleidsobjecten, geïntegreerde DNS-records 
en configuratiepartitieobjecten terugzetten en nog veel meer. 

• Veeam Explorer voor Microsoft Exchange: afzonderlijke Exchange-items direct 
bekijken en granulair herstellen, inclusief permanent verwijderde items waarvan 
u dacht dat u ze voorgoed kwijt was, gedetailleerde exportrapporten voor 
eDiscovery en nog veel meer. 

• Veeam Explorer voor Microsoft SharePoint: SharePoint-back-ups direct  
bekijken en gemakkelijk zowel specifieke SharePoint-items als afzonderlijke  
sites zoeken en herstellen. 

• Veeam Explorer voor Microsoft SQL Server: SQL-databases snel op transactie- en 
tabelniveau herstellen, waarbij herstel naar precies het gewenste tijdstip mogelijk is. 

• Veeam Explorer voor Oracle: Oracle-databases op transactieniveau herstellen, 
inclusief agentless back-ups van transactielogbestanden, zodat herstel naar 
precies het gewenste tijdstip mogelijk is. 

• Veeam Explorer voor Storage Snapshots: Maak gebruik van bestaande 
snapshotfuncties van ‚s werelds belangrijkste opslagproviders voor herstel 
van afzonderlijke bestanden of gehele VM’s vanaf storage snapshots binnen 
2 minuten, zonder staging of tussenstappen.

• Native tape-ondersteuning: complete VM-back-ups of afzonderlijke bestanden 
op tape opslaan, inclusief functies als direct herstel vanaf tape voor groeiende 
enterprise environments. 

Replicatie 
Veeam biedt geavanceerde image-based VM-replicatie en gestroomlijnde disaster 
recovery, waardoor de Availability van uw bedrijfskritische applicaties gewaarborgd is. 

• Image-based VM-replicatie: VM's onsite repliceren voor high Availability  
of offsite voor disaster recovery. 

• Veeam Cloud Connect Replication: offsite replica's maken zonder de kosten 
en complexiteit die de bouw en het beheer van een offsite disaster recovery-
locatie met zich meebrengen. Profiteer van snelle en betrouwbare cloud-based 
disaster recovery (DRaaS) via een serviceprovider. 

• SureReplica: de herstelbaarheid van elke VM-replica automatisch testen en controleren. 

• Ingebouwde WAN-acceleratie: replica's tot 50x sneller offsite opslaan  
en bandbreedte besparen. 

• Failover en failback: rollbacks van replica's en begeleide failover en failback 
uitvoeren met weinig of geen onderbreking van de bedrijfsactiviteiten.  

Ondersteunde omgevingen 
VMware-infrastructuur 
Platformen 
• vSphere 6.x 
• vSphere 5.x 
• vSphere 4.1

Hosts 
• ESXi 6.x 
• ESXi 5.x
• ESX(i) 4.1 

Software 
• vCenter Server 6.x (optioneel)
• vCenter Server 5.x (optioneel)
• vCenter Server 4.1 (optioneel)
• vCloud Director 5.5, 8.0, 9.1 (optioneel) 

Virtuele machines 
• Alle besturingssystemen die door VMware 

worden ondersteund 
• Elke applicatie
• Elk bestandssysteem 

Microsoft-infrastructuur 
Platformen 
• Windows Server 1803
• Windows Server 2016
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2008 R2 SP1 

Hosts 
• Windows Server Hyper-V 1803
• Windows Server Hyper-V 2016
• Windows Server Hyper-V 2012 R2
• Windows Server Hyper-V 2012
• Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1 
• Microsoft Hyper-V Server (gratis hypervisor) 

Software 
• Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2016 (optioneel)
• Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2012 R2 (optioneel) 
• Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2012 SP1 (optioneel) 
• Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2008 R2 SP1 (optioneel)

Virtuele machines 
• Alle besturingssystemen die door Microsoft 

Hyper-V worden ondersteund 
• Elke applicatie 
• Elk bestandssysteem 

Agentbeheer
Voor gebruik van de agentbeheerfunctie is 
installatie vereist van het herdistribueerbare pakket 
Veeam Agent voor Microsoft Windows 2.1 of hoger 
en/of Veeam Agent voor Linux v2 of hoger met 
Veeam Backup & Replication. 

Versies 
Veeam Backup & Replication is leverbaar in drie 
versies: Standard, Enterprise en Enterprise Plus. 
U kunt dus de versie kiezen die het beste past bij 
uw behoeften en uw budget. Lees meer 

veeam.com/nl
Download de gratis testversie 
veeam.com/backupnl

Global Alliance Partners:

https://www.veeam.com/nl
https://www.veeam.com/nl/vm-backup-recovery-replication-software.html

