
O sucesso do seu negócio depende da 
sua capacidade de proteger, acessar e 
usar seus dados críticos diariamente e 
de restaurá-los rapidamente em casos 
de interrupções inesperadas. Ainda 
assim, muitas empresas utilizam softwares 
de proteção de dados que sacrificam a 
funcionalidade pela simplicidade ou a 
escalabilidade pela versatilidade. 

Com o Quest® NetVault® Backup, as 
organizações em rápido crescimento 
podem se beneficiar de uma proteção de 
dados multiplataforma de nível empresarial 
com uso imediato e fácil, de escala 
facilmente ajustável para se adequar 
ao aumento do crescimento de dados.

Com o NetVault, você pode proteger 
um grande número de servidores 
com petabytes de dados usando um único 
console baseado na Web. Ele oferece 
suporte a múltiplos sistemas operacionais, 
aplicações, bancos de dados e dispositivos 
de armazenamento. Essa versatilidade 
multiplataforma facilita a adaptação 
do NetVault Backup para atender às 
necessidades do cenário em crescimento 
e em constante mudança da sua 
infraestrutura de TI.

RECURSOS
Suporte físico e virtual – proteja 
servidores físicos e virtuais (VMware, 
Hyper-V e Nutanix) com uma única 
solução e obtenha backup e restauração 
consistentes, confiáveis e do tipo point-
and-click. Ao executar o plug-in do VMware 
em qualquer proxy disponível, você pode 
fazer backup de todas as máquinas virtuais 
com uma visualização unificada cuja escala 
pode ser ajustada para milhares de VMs. 

Controle para toda a empresa – configure, 
gerencie e monitore suas operações 
de backup e recuperação usando um 
console baseado na Web. Assistentes 
práticos orientam em tarefas comuns, 
como a criação de trabalhos de backup, 
a atribuição de políticas, a configuração 
de dispositivos de armazenamento e 
a geração de relatórios. Os fluxos de 
trabalho intuitivos e a navegação eficiente 
permitem a conclusão de diversos fluxos 
de trabalho sem precisar acessar múltiplas 
telas. Agora, a maior parte das operações 
pode ser executada de uma única tela.

NetVault® Backup
Proteção de dados pronta para a nuvem para data centers híbridos

BENEFÍCIOS:
• Custo total de propriedade reduzido 

e administração simplificada usando 
uma única solução para gerenciar data 
centers híbridos e complexos

• Economias significativas dos custos 
de armazenamento com desduplicação 
client-side e a possibilidade de usar 
armazenamento de custo reduzido

• Pontos de recuperação mais 
granulares e tempos mais rápidos de 
recuperação por meio de snapshots 
para aprimoramento da disponibilidade 
do aplicação

• Maior produtividade da TI com um 
console de gerenciamento intuitivo 
e baseado na Web

• Recuperação mais rápida do sistema 
por meio de recuperação sem 
sistema operacional 

• Backup mais rápido por meio de 
multistreaming de alto desempenho

• Segurança e controle da administração 
do sistema aprimorados por meio de 
funções e privilégios baseados em AD

O NetVault Backup fornece 
proteção abrangente dos 
dados para ambientes 
híbridos de TI a partir de um 
console intuitivo.
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O NetVault Backup oferece proteção de dados em nível empresarial flexível e fácil de usar.
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Pesquisa eficiente no catálogo – realize 
pesquisas rápidas e granulares de arquivos 
e objetos para backup e restauração. 
Os recursos de pesquisa rápida fornecem 
acesso aos metadados (nome, data de 
modificação, tipo etc.) dos itens cujo 
backup é realizado com o NetVault. 
Também é possível incluir conjuntos 
salvos com índices off-line nos resultados 
da pesquisa.

Proteção de aplicações — garanta a 
proteção e a disponibilidade de todos 
os seus dados e aplicações de negócio 
essenciais, incluindo Office 365, Exchange, 
SQL, SharePoint, Oracle, MySQL, DB2, 
PostgreSQL, SAP, SAP HANA, MongoDB, 
Sybase e Teradata. Nenhum script é 
necessário para executar trabalhos de 
backup e recuperação dinâmicos. 

Proteção do Office 365 — faça backup e 
recupere caixas de correio do Exchange 
Online, calendários e e-mails individuais 
usando a API do Microsoft Graph. Faça 
o backup e recupere arquivos e pastas 
do OneDrive. Proteja os sites locais e 
sublocais do SharePoint Online, assim 
como os princípios de serviços, usuários e 
grupos do Active Directory. Saiba mais.

Suporte ao Active Directory (AD) e 
ao Azure AD – faça login no NetVault 
usando as suas credenciais de login único 
do AD. O controle de acesso baseado 
em função controla as operações que 
os administradores podem executar 
(de acordo com os privilégios do AD 
atribuídos). O AD e o protocolo LDAP 
ativam o recurso de "instalação por push" 
nos clientes do NetVault. Esse recurso 
é uma grande vantagem em ambientes 
grandes com centenas de clientes que 
precisam de instalações ou atualizações. 

Snapshots do storage array com 
reconhecimento de aplicações – execute 
backups significativamente mais rápidos 
e fáceis, com Recovery Time Objectives 
(RTOs) e Recovery Point Objectives (RPOs) 
até mesmo para as necessidades de 
negócio mais exigentes. 

Integração com o Quest QoreStor™ – faça 
backup direto para armazenamento com 
essa solução de desduplicação de dados 
e armazenamento definido por software, 
com compactação e desduplicação client-
side, que oferece melhorias significativas 
de desempenho e maior eficiência de 
armazenamento.  O NetVault Backup 
também oferece suporte à plataforma de 
recuperação e ao backup do EMC Data 
Domain, assim como sua tecnologia DD 
Boost para desduplicação. 

Opções extensivas de armazenamento – 
faça backup de uma grande variedade 
de destinos de armazenamento, incluindo 

arrays de disco, unidades para backup 
em fita e appliances de desduplicação 
de terceiros. Obtenha uma proteção de 
dados avançada para as informações 
armazenadas em dispositivos de NAS. 
Utilize o Network Data Management 
Protocol (NDMP) para reduzir o tráfego 
em sua LAN e aumentar o desempenho.

Multistreaming de alto desempenho – 
economize tempo e facilite o 
gerenciamento ao fazer o backup 
simultâneo de múltiplas cargas de 
trabalho, como unidades de rede e 
locais, pontos de montagem, entre 
outros. Divida trabalhos grandes e em um 
único volume em múltiplos streams para 
desempenho aprimorado.

Segurança reforçada – garanta 
o cumprimento dos requisitos 
regulamentares sem sacrificar as 
janelas de backup ou o desempenho 
de desduplicação com um plug-in de 
criptografia para suporte aos algoritmos 
CAST-128, AES-256 e CAST-256. 
A criptografia em nível de trabalho 
flexível facilita a seleção dos dados que 
serão criptografados. 

Pronto para MSP – fornece arquitetura 
multilocação com as funções de 
administração administrador MSP "mestre" 
e administrador MSP "cliente", além de 
licenciamento e preços de MSP especiais. 

Integração do Quest Foglight for 
Virtualization – monitore múltiplos 
servidores do NetVault Backup em um 
único console. 

Certificação FIPS – atenda aos 
requisitos de segurança de dados 
governamentais com o NetVault Backup 
Crypto Module, o qual possui certificação 
FIPS 140-2 Nível 1. 

Licenciamento simples e direto – 
licença em função do componente ou da 
capacidade de armazenamento de front-
end completa, oferecendo a você uma 
flexibilidade incrível. Com o licenciamento 
baseado em componentes, é possível 
escolher os módulos de que você precisa. 

SOBRE A QUEST
A Quest fornece soluções de software 
para o mundo de TI corporativa em rápida 
transformação. Ajudamos a simplificar os 
desafios causados por explosão de dados, 
expansão da nuvem, data centers híbridos, 
ameaças contra a segurança e exigências 
reguladoras. O nosso portfólio inclui 
soluções para gerenciamento de banco de 
dados, proteção de dados, gerenciamento 
de endpoint unificado, gerenciamento de 
identidades e acessos e gerenciamento em 
plataforma Microsoft.

REQUISITOS DO SISTEMA

SOFTWARE

Plataformas de servidor: 
Microsoft Windows 
Server 2012, 2016, 2019, Linux 
(RHEL 7.x, SLES 12 SP3) e outras 
plataformas Windows e Linux*

Plataformas de cliente: 
Windows (64 bits puro 
e híbrido), a maioria das 
plataformas Linux, Solaris 
(SPARC e x86/x86-64), 
HP-UX e MAC. 

Suporte a aplicações: 
Office 365, Exchange, SQL, 
SharePoint, Oracle, DB2, 
MySQL, PostgreSQL, SAP, SAP 
HANA, MongoDB, Sybase, 
Teradata e muito mais 

Plataformas de virtualização: 
VMware, Hyper-V e Nutanix

Protegido pelas patentes dos 
EUA de número: 7.814.260; 
7.913.043; 7.979.650; 8.086.782; 
8.145.864; 8.171.247; 8.255.654; 
8.271.755; 8.311.985; 8.452.731. 
Protegido pelas patentes 
do Japão, União Europeia, 
França e Reino Unido 1615131 
e 05250687.0 e da Alemanha 
DE602004002858. Outras 
patentes estão pendentes.

* Nota: os requisitos do sistema e as plataformas 
com suporte são atualizados regularmente. 
Consulte as informações mais recentes no 
site de suporte da NetVault.
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