
© 2020 Veeam Software. Gizli bilgidir. Tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. 04092020

Ürüne  
Genel Bakış

Veeam Backup for Microsoft Azure 

Azure yedekleme: Uygun maliyetli,  
güvenli ve kurumsal kullanıma hazır

Daha fazla bilgi edinin 
veeam.com/tr

Microsoft Azure, kendi altyapınızın bakımını yapmanın getirdiği finansal yük ve zaman kaybı olmadan uygulamalar 
oluşturmanız, test etmeniz ve kurmanız için size güvenilir bir bilişim platformu sunar. Ancak Microsoft Karşılıklı Sorumluluk 
modelinde belirtildiği üzere söz konusu veriler hala sizin verilerinizdir ve koruması da sizin sorumluluğunuzdadır.

YENİ Veeam® Backup for Microsoft Azure hem bulut verilerinizi uygun maliyetli ve güvenli şekilde korumanızı 
hem de TÜM veri kaybı sorunlarını dakikalar içinde çözmenizi sağlayan kurumsal kullanıma hazır Azure yedekleme 
ve kurtarma sunar! Doğrudan Azure Market üzerinden gerçekleştirilen kolay kurulum ve basit, sihirbaza dayalı 
arayüzden yararlanarak hem uygulamalarınızı hem verilerinizi kapsamlı Azure yedekleme çözümü ile korumaya 
başlayın. Ayrıca Veeam'in taşınabilir yedek dosyası biçimi ve Veeam Backup & Replication™ entegrasyonu sayesinde 
verilerinizi Azure'da ve özel bulutunuzda tek platformdan, sorunsuzca yönetebilirsiniz.

Azure'a özgü
• Hızlı kurulum: Azure Market üzerinden hızla kurulum yaparak 

IaaS iş yüklerinizi korumaya hemen başlayın

• Ajansız yedekleme: Hem daha sık Azure yedeklemeleri 
hem de daha hızlı geri yüklemeler için yerel Azure VM 
snapshot'larından yararlanın

• Otomatik verimlilik: Daha güvenilir bulut yedekleme için 
Azure VM snapshot'ları ile yedekleme ve saklama ilkelerini 
otomatikleştirin

• Hızlı ve esnek kurtarma: Esnek tam kurtarma ve dosya 
seviyesinde geri yükleme ile üretim operasyonlarına hızla 
devam edin

Uygun maliyetli
• Optimize bulut maliyetleri: Yerleşik yedekleme maliyeti 

tahmini ile bulut maliyetlerini kontrol ederken korumanızı 
da optimize edin

• Düşük maliyetli saklama: Uygun maliyetli uzun süreli 
saklama için Azure VM snapshot'larını Azure Blob nesne 
depolamada yedekleyin

Güvenli
• Artırılmış güvenlik: Abonelikler ve bölgeler arası 

konfigürasyon desteğiyle yedekleme verilerini üretim 
ortamından ayırıp koruyun

• Katmanlı koruma: Çok faktörlü kimlik doğrulaması ile siber 
saldırılara ve güvenlik ihlallerine karşı kendinizi koruyun

Cloud Mobility
• Taşınabilir yedekleme biçimi: Çoklu bulut ortamlarında 

sorunsuz yedekleme, kurtarma ve geçiş sağlayın

• İki adımlı taşınabilirlik: Şirket içinden veya diğer bulutlardan 
Azure'a kurtarılan ve taşınan iş yüklerini otomatik olarak koruyun

Ücretsiz deneme sürümünü indirin
veeam.com/azurebackuptr

https://veeam.com
https://www.veeam.com/tr/azure-backup-recovery.html

