
Embora o negócio exija um ambiente 
sempre ativo e disponível, o crescimento 
exponencial de dados e a complexidade 
de TI podem complicar e tornar lento 
o processo de backup e recuperação, 
afetando seus objetivos de ponto de 
recuperação (RPOs) e adicionando risco 
desnecessário. Além disso, você está 
usando um orçamento de TI limitado 
para continuar investindo sempre em 
mais armazenamento de manutenção, 
armazenando seus backups no local 
ou até mesmo na nuvem. E, embora 
desastres naturais ou causados pelo 
homem sejam raros e esporádicos, 
fazem parte da realidade e os negócios 
precisam estar preparados. Mas há 
uma solução.

O Quest NetVault Plus combina o poder 
de dois produtos de proteção de dados 
da Quest em um único pacote para 
simplificar a compra e a manutenção: 
a proteção de dados abrangente do 

NetVault e a desduplicação e replicação 
definidas por software do QoreStor.

PROTEÇÃO DE DADOS PRONTA 
PARA A NUVEM PARA DATA 
CENTERS HÍBRIDOS

O NetVault Plus protege suas aplicações 
e seus dados em ambientes de TI 
complexos e armazena seus dados de 
backup com segurança e eficiência, 
simplificando o backup e a recuperação 
em ambientes de data center híbrido. 

Essa solução potente oferece 
suporte a uma ampla gama 
de sistemas operacionais e 
plataformas de aplicações em ambientes 
físicos, virtuais e de nuvem, o que 
significa que você não precisará mais 
usar várias soluções de backup. Com 
o NetVault Plus, é possível garantir a 
proteção e a capacidade de recuperação 
de dados, aplicativos e sistema críticos 
para os negócios, independentemente 

NetVault® Plus
Proteção de dados empresariais, aceleração de backup, desduplicação 
e replicação

BENEFÍCIOS:
• Simplifique os backups e a 

recuperação com uma única 
solução para a empresa

• Obtenha armazenamento, 
replicação e transmissão de 
dados resiliente e segura

• Adquira uma melhor proteção para 
sistemas, aplicativos e dados

• Atinja RTOs rápidos e 
RPOs granulares

• Minimize o risco de perda de 
dados executando backups 
com mais frequência

• Reduz os requisitos e os custos de 
armazenamento, no local e na nuvem

• Conecte-se à nuvem para obter 
recuperação de desastres e 
armazenamento de dados de 
longo prazo e baixo custo

Com o NetVault Plus, é 
possível garantir a proteção 
e a possibilidade de 
recuperação de dados, 
aplicativos e sistemas 
críticos para o negócio à 
medida que reduz os custos 
de armazenamento.



Quest, NetVault e o logotipo Quest são marcas comerciais e marcas registradas 
da Quest Software Inc. Para conferir a lista completa de marcas da Quest, acesse 
www.quest.com/legal/trademark-information.aspx. Todas as outras marcas 
comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.
© 2019 Quest Software Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
DataSheet-NetVaultPlus-US-KS-pt_BR-WL-41366

O NetVault Plus combina 
o NetVault e o QoreStor 
em um único pacote 
para simplificar a compra 
e a manutenção.

de onde estejam, para proteger seu 
negócio de falhas elétricas inesperadas 
no sistema, perda de dados e 
ciberataques mal-intencionados.

MAIS POTÊNCIA, 
MAIS BENEFÍCIOS

O NetVault Plus aproveita a potência do 
QoreStor para entregar backups com 
mais rapidez, eficiência e segurança. 
Assim, você pode realizar backups com 
mais frequência e reduzir o risco de 
tempo de inatividade do sistema e perda 
de dados. Você reduzirá os requisitos 
de armazenamento em até 95% para 
diminuir significativamente os custos 
com armazenamento no local e na 
nuvem. Você também diminuirá o tempo 
de replicação e superará conexões 
WAN inconsistentes ao mesmo tempo 
que se beneficia da nuvem para backup, 
armazenamento de dados de longo 
prazo e recuperação de desastres.

PRINCIPAIS RECURSOS
• Proteção física, virtual e da nuvem para 

Windows, Linux, UNIX, Mac, VMware, 
Cloud computing da VMware na AWS, 
Hyper-V, Azure Cloud, AWS e vários outros

• Ampla proteção de aplicações (Office 365, 
SQL, Exchange, Oracle, SharePoint, MySQL, 
DB2, PostgreSQL, SAP, NAS e outros)

• Mecanismo de desduplicação de bloco 
variável com reconhecimento de conteúdo 
integrado com tecnologia CloudTier para 
reduzir seus requisitos de armazenamento 
de backup em 95%, em média

• Tecnologia de criptografia patenteada 
integrada aprimorando AES-256, 
em andamento ou inativo

• Aceleradores de protocolos 
integrados para agilizar a ingestão 
de dados em até 20 TB/h

• Controle em toda a empresa centralizado 
para recursos de nuvem, remotos e 
locais e opções de armazenamento 
extensivo, incluindo array de discos, 
unidades para backup em fita e VTL

• A replicação remota envia somente dados 
únicos para o local remoto para reduzir 
as janelas de replicação em até 15x ao 
mesmo tempo que diminui o uso de 
largura de banda de rede em até 85%

• O CloudTier permite o uso do 
armazenamento de baixo custo do Azure 
Blob e da AWS S3 para recuperação e 
retenção de dados de longo prazo

• O backup simplificado permite que 
você ignore o servidor de mídia e faça 
backup diretamente no dispositivo 
de armazenamento de destino

Para saber mais sobre o NetVault Plus, 
acesse a página da Web do produto.

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.
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