Recovery Manager for
Active Directory
Backup e recuperação do Active Directory nos níveis de objeto e atributo

Erros acontecem. Seu ambiente do
Active Directory (AD) pode ser danificado
quando um administrador acidentalmente
exclui algo ou faz uma atualização em
massa que dá errado. Quando isso
acontecer, é possível que impacte sua
produtividade negativamente por horas
ou até mesmo dias. Isso pode custar os
rendimentos de sua empresa e prejudicar
a sua reputação. Você precisa de uma
ferramenta de recuperação AD para estar
de volta à atividade rapidamente.
O Recovery Manager for Active Directory
da Quest® é como uma política de
seguros para seu ambiente AD. Ele
possibilita que você identifique as
alterações de seu ambiente AD nos
níveis de objeto e atributo. Você saberá
o que aconteceu, quem foi impactado
e como reverter a situação. Você
pode comparar backups rapidamente
para identificar as diferenças nos
níveis de objeto e atributo recuperar
instantaneamente os dados, seja em
seu ambiente AD local, Azure AD ou
AD híbrido.

RECURSOS
• Lixeira do AD: use um console baseado
em assistente para navegar por meio de
um processo de recuperação simplificado,
o que cria efetivamente uma lixeira gráfica
do AD, sem a necessidade de scripts.
• Restauração granular e on-line: restaure
objetos do diretório sem a necessidade de
reiniciar os controladores de domínio. Isso
elimina o tempo de inatividade e qualquer
impacto sobre os usuários que estão
conectados à rede.
• Relatórios de comparação: use relatórios
para comparar o estado on-line do AD com
seu backup e realçar as alterações feitas
nos dados do diretório desde o backup.
As comparações também podem ser feitas
entre diferentes backups. Os relatórios
exibem os objetos que foram excluídos
ou alterados, inclusive atributos. Se você
estiver com o Change Auditor em execução,
os relatórios de comparação também
incluirão o responsável pelas alterações.
• Opções de recuperação abrangentes:
aproveite a única solução desse tipo que
oferece restauração de qualquer objeto no AD,
inclusive usuários, grupos, computadores,

"Como uma das maiores
empresas de valores
mobiliários do país, temos
uma enorme quantidade de
tecnologia para proteger.
O Recovery Manager for
Active Directory reduziu
as horas de tempo de
inatividade em 34% e nos deu
uma enorme tranquilidade."
Julian Fowler
Administrador de rede
Paine Webber

BENEFÍCIOS:
• Reduz significantemente o tempo
de inatividade e a perda de
produtividade resultante de dados
corrompidos do AD
• Simplifica e acelera a recuperação
do Active Directory sem deixar o
AD off-line
• Economiza tempo ao comparar dados
de backup aos valores atuais para
identificar rapidamente as alterações
• Restaura atributos individuais,
mesmo quando o objeto em si não
foi excluído

O Recovery Manager for Active Directory fornece uma recuperação rápida, granular e
on-line do AD. O Recovery Manager for Active Directory Forest Edition aumenta o valor
do Recovery Manager ao simplificar a recuperação de um domínio ou forest no caso
de um desastre em grande escala. Com a adição do Quest On Demand Recovery for
Azure AD, você obtém o backup e a restauração do Azure AD e do Office 365.

Com a adição do Recovery Manager for
Active Directory Forest Edition, você
também obtém:

Com a adição do On Demand Recovery
for Azure AD, você também obtém:

Integração com ferramentas nativas

Tarefas de recuperação de forest
automatizadas

Backups seguros do Azure AD e do
Office 365

Restauração on-line rápida de objetos
do AD

Recuperação de forest coordenada por meio
de um único console

Restaurações em massa do Azure AD e
Office 365

Restauração granular de atributos do AD

Quarentena remota

Restauração granular dos atributos de
usuário do Azure AD

Relatório de comparação do AD

Recuperação simultânea de sistema

Relatórios diferenciados entre backups
e o Azure AD ativo

Backups diferenciais do AD

Criação de laboratório virtual com o uso de
dados de produção

Painel de recuperação de AD e Azure
AD híbridos

Delegação

Gerenciamento de controladores de domínio

Backups programados automatizados do AD

Verificações de integridade de forest do AD

O Recovery Manager for Active Directory
oferece:

Opções de backup flexíveis e escaláveis
unidades organizacionais, sites, sub-redes,
configuração e grupos de armazenamento
do Exchange e Objetos da Diretiva de
Grupo (GPOs).

"Uma ferramenta que
salva carreiras. Excluir
centenas de usuários
nunca parece certo.
Recuperá-los com o
clique de um mouse
é um verdadeiro
salva-vidas."
Martyn Dews, Gerente de serviços do
Active Directory, CSC

• Restauração no nível de atributos:
restaure atributos individuais, como
configurações de conta, associações a
grupos e atributos binários, mesmo quando
o objeto em si não foi excluído. Isso permite
que você restaure apenas os atributos
necessários, sem afetar os outros.
• Portal do Recovery Manager: use a
interface da Web para:
• Delegar tarefas de restauração de
dados a usuários específicos
• Monitorar instâncias do Recovery
Manager for Active Directory
implantadas na sua organização
• Desfazer a exclusão de objetos do AD
rapidamente sem precisar restaurar
do backup
• Acessar a funcionalidade de pesquisa
e restauração do Recovery Manager
for Active Directory
• Backup escalável e flexível do AD:
programe seus backups para horários mais
tranquilos e gerencie de forma centralizada
os backups de estado do sistema de
controladores de domínio. Os backups
podem ser armazenados em um local
central, em locais distribuídos ou deixados
nos controladores de domínio para
minimizar demandas de largura de banda
e ajustar a escala para ambientes de todos
os tamanhos.
• Recuperação de AD e Azure AD híbridos:
independentemente de você executar
um ambiente de AD híbrido com Azure
AD Connect ou ter objetos e atributos
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que estão somente na nuvem e não estão
sincronizados, é essencial garantir a
disponibilidade e a integridade do AD no
local e do Azure AD para propósitos de
segurança e conformidade. O Recovery
Manager for Active Directory é integrado
ao Quest On Demand Recovery for Azure
Active Directory para oferecer uma solução
de recuperação híbrida completa para
acabar com os seus problemas.
Com o Quest On Demand, você obtém
um único painel de recuperação para
diferenciar objetos híbridos e objetos
somente na nuvem, executar relatórios
diferentes entre backups de produção e
em tempo real, além de restaurar todas
as mudanças, tanto no local quanto no
Azure AD.
• Tolerância a falhas do console de
recuperação: compartilhe dados de
configuração persistentes entre diversas
instâncias dos seus consoles de
recuperação para que você possa reiniciar
rapidamente a operação de restauração
mais recente, caso ela tenha sido
interrompida inesperadamente.

SOBRE A QUEST
Na Quest, nosso propósito é resolver
problemas complexos com soluções
simples. Realizamos isso com uma
filosofia focada em ótimos produtos,
ótimo serviço e um objetivo geral de
sermos simples com quem fazemos
negócio. Nossa visão é oferecer uma
tecnologia que elimine a necessidade
de escolher entre eficiência e eficácia,
o que significa que você e sua
organização podem gastar menos tempo
com a administração da TI e mais tempo
com a inovação dos negócios.
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