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Informacje  
o produkcie

Veeam Backup dla Microsoft Office 365 
Pełen dostęp, kontrola i ochrona  
danych pakietu Office 365
Firma Microsoft w ramach pakietu Office 365 udostępnia szeroką gamę 
zaawansowanych usług, ale nie ma wśród nich kompleksowego backupu danych Office 365. 

Rozwiązanie Veeam® Backup dla Microsoft Office 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu 
i kontroli nad danymi pakietu Office 365 — w tym programów Exchange Online, SharePoint 
Online, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams — dzięki czemu są one stale chronione i dostępne.

Dane w pakiecie Office 365 należą do Twojej firmy
Dzięki pakietowi Microsoft Office 365 przedsiębiorstwo może działać w dowolnym  
miejscu i czasie bez konieczności utrzymywania własnej infrastruktury poczty e-mail,  
plików i zarządzania zawartością. Jednak chociaż infrastrukturę zapewnia firma Microsoft,  
nie eliminuje to konieczności posiadania kopii zapasowej krytycznych danych Office 365.

Dane w pakiecie Office 365 należą do Twojej firmy, dlatego to na Tobie spoczywa 
obowiązek ich ochrony. 

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 oferuje następujące korzyści:

• Ochrona danych pakietu Office 365 przed przypadkowym usunięciem,  
zagrożeniami bezpieczeństwa i lukami w zasadach przechowywania 

• Szybkie przywracanie pojedynczych plików i elementów pakietu Office 365  

z najlepszą w branży elastycznością

• Zgodność z przepisami i zasadami dzięki wydajnym operacjom eDiscovery  
na elementach kopii zapasowych pakietu Office 365

Co nowego w wersji v4
NOWE rozwiązanie Veeam Backup  
dla Microsoft Office 365 v4 udostępnia  
zoptymalizowaną pod kątem chmury 
opcję wdrożenia przeznaczoną 
specjalnie dla firm działających 
według zasady „cloud first”. Dzięki 
temu dane pakietu Office 365 można 
przechowywać w ekonomicznej 
obiektowej pamięci masowej — w tym 
na platformach AWS S3, Azure Blob 
i IBM Cloud oraz u dostawców 
obsługujących technologię S3 — 
zyskując następujące korzyści:  
• Redukcja kosztów dzięki obiektowej 

pamięci masowej — klient płaci tylko  
za faktycznie używane zasoby 

• Skalowalność bez ograniczeń  
d zięki nieograniczonej pojemności  
pamięci masowej 

• Łatwiejsze wdrażanie w chmurze 
publicznej przez uproszczenie 
planowania 

Ponadto wersja v4 oferuje wzmocnione 
zabezpieczenia dzięki szyfrowaniu 
danych podczas przechowywania 
w obiektowej pamięci masowej, szybszy 
backup danych programów SharePoint 
Online oraz OneDrive dla Firm i nie tylko!
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Więcej informacji 
veeam.com/pl

Pobierz bezpłatną wersję próbną 
go.veeam.com/backup-office-365

„Dzięki rozwiązaniu Veeam Backup  
dla Microsoft Office 365 nasi klienci będą 
spać spokojnie, wiedząc, że ich e-maile 
są w pełni bezpieczne”.

Jérémy Verda 
Dyrektor ds. inżynierii systemów 
Logical TIC SPRL

„Dzięki rozwiązaniu Veeam Backup  
dla Microsoft Office 365 odzyskaliśmy kontrolę  
nad skrzynkami pocztowymi. Teraz mamy  
własne repozytorium zdalne do bezpiecznego  
przechowywania e-maili, które w przypadku 
utraty możemy łatwo odzyskać”.

Gary Meers 
Dyrektor techniczny 
saberVox 

Zapewnianie zgodności 
z zasadami bezpieczeństwa 
i przepisami 
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
i przepisów to istotny argument za 
tworzeniem kopii zapasowych danych 
pakietu Office 365: 
• Przechowywanie danych zgodnie 

z regułami przechowywania 
długoterminowego na potrzeby 
zapewnienia zgodności z przepisami 
i zasadami

• Odzyskiwanie dokładnie tych danych, 
które są potrzebne — ani mniej, ani 
więcej — przy użyciu zaawansowanych 
granularnych funkcji wyszukiwania

• Zwiększenie bezpieczeństwa danych 
kopii zapasowych pakietu Office 
365 za pomocą uwierzytelniania 
wieloskładnikowego 

Efektywne skalowanie 
i zmniejszenie nakładu pracy
Niezrównana skalowalność dzięki 
architekturze z wieloma repozytoriami 
i wieloma dzierżawcami, kompleksowa  
automatyzacja z pełną obsługą technologii 
PowerShell i interfejsu RESTful API oraz 
samoobsługowe funkcje przywracania 
dla klientów usługodawcy.

Zarządzanie hybrydowymi 
środowiskami Office 365
Rozwiązanie Veeam Backup  
dla Microsoft Office 365 umożliwia 
także ochronę hybrydowych wdrożeń 
poczty e-mail i programu SharePoint 
oraz przenoszenie danych skrzynek 
pocztowych między lokalnym serwerem 
Exchange i pakietem Office 365. 

Tworzenie kopii zapasowych danych Office 365 
w dowolnym miejscu — w środowisku lokalnym  
lub w chmurze

• Uzyskiwanie danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive 
dla Firm i Microsoft Teams z chmurowej instancji pakietu Office 365 oraz tworzenie kopii 
zapasowych tych danych — co tydzień, codziennie, a nawet co pięć minut — w macierzystym 
formacie firmy Microsoft, czyli jako bazy danych archiwum opartej na mechanizmie 
Extensible Storage Engine (ESE), nazywanej również bazą danych Jet Blue

• Tworzenie kopii zapasowych danych programów Exchange i SharePoint w środowisku 
lokalnym — ograniczenie wpływu na firmowe centrum danych oraz możliwość 
SAMODZIELNEGO określania częstotliwości i godzin tworzenia kopii zapasowych 

• Przechowywanie kopii zapasowych w wybranym miejscu — w środowisku lokalnym, 
w hiperskalowej chmurze publicznej (np. Microsoft Azure lub Amazon Web Services)  
albo u lokalnego usługodawcy

• Ochrona danych opublikowanych i udostępnionych w czatach, plikach oraz witrynach 
programu Microsoft Teams dzięki kronikowaniu danych Teams w programach 
Exchange Online i SharePoint Online

Przywracanie danych pakietu Office 365 z najlepszą 
w branży elastycznością

Nie ma nic lepszego niż szybkie, granularne, wykonywane kilkoma kliknięciami 
przywracanie e-maili pakietu Office 365, witryn, dokumentów, bibliotek i list 
programu SharePoint oraz kont, plików i folderów OneDrive dla Firm. 

• Szybkie wyszukiwanie oraz granularne odzyskiwanie pojedynczych obiektów — w tym 
danych programu Microsoft Teams — znajdujących się w chronionej kopii zapasowej 
pakietu Office 365

• Bezpośrednie przywracanie elementów pakietu Office 365 — najszerszy w branży 
wybór sposobów przywracania dający maksymalną elastyczność

 
Operacje eDiscovery na danych pakietu Office 365

Gdy nie ma łatwo dostępnej kopii danych, pozyskiwanie e-maili w celu zapewnienia 
zgodności z zasadami lub przepisami może być procesem kosztownym, czasochłonnym 
i poważnie zakłócającym funkcjonowanie firmy.

Rozwiązanie Veeam udostępnia znajome, zaawansowane funkcje wyszukiwania oraz 
elastyczne opcje odzyskiwania i eksportu, które pozwalają wykonywać operacje 
eDiscovery na danych pakietu Office 365 — równie łatwo jak w przypadku tradycyjnych 
lokalnych kopii zapasowych. 

http://www.veeam.com/pl
http://go.veeam.com/backup-office-365

