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Veeam ONE 
Sanal ve Veeam Korumalı Bulut ve Fiziksel  
İş Yükleri için İzleme ve Analiz
Verilerin muazzam bir hızla büyüdüğü günümüzde, özellikle bunların sanal, 
fiziksel, karma ve genel bulut ortamlarına yayıldığı düşünüldüğünde verilerin 
temas ettiği sistemlerin tamamını takip etmek kolay değil. Verilerinizin yer 
aldığı ve üzerinden taşındığı tüm sistemleri nasıl takip edebilirsiniz? Her 
şeyin en yüksek performansta çalışmasını nasıl sağlarsınız? Verilerle ilgili 
sorunları nasıl daha hızlı düzeltebilirsiniz?

Veeam Availability Suite™ ürününün bir parçası olan Veeam® ONE™ 
yedekleme ortamları, sanal ortamlar ve fiziksel ortamlar için kapsamlı izleme 
ve analiz sağlamasının yanında hem Veeam Backup & Replication™ ile Veeam 
Agent'lar hem de VMware, Hyper-V ve Nutanix AHV için destek sunar. 
Etkileşimli araçlar ve akıllı öğrenme sayesinde hem ayrıntılı hem de akıllı 
izleme, raporlama ve otomasyon sağlayarak gerçek müşteri sorunları daha 
ortaya çıkmadan bunları tanımlayıp çözer. 

Veeam ONE, BT ortamınızın tamamı için kapsamlı izleme ve analiz sağlar

Veeam ONE'ın önemli yetenekleri
Veeam ONE ihtiyacınız olan net görünürlüğü sağlamak üzere özelliklerle 
zenginleştirilmiş izleme ve analiz sunar:

• Yerleşik zeka:  Altyapıda ve yazılımda sık görülen hatalı yapılandırmaları 
operasyona etki etmeden tanımlar ve çözer. 

• Yönetim ve Uyumluluk: Kuruluşlar yedekleme SLA uyumluluğu ile ilgili 
tutarlı izleme ve raporlama özellikleri sayesinde veri koruma durumlarını 
anında öğrenir

• Akıllı Otomasyon: Sorunları daha hızlı çözmek için Makine Öğrenimi tabanlı 
tanılama ve düzeltici işlemler.

• Tahmin ve planlama: Kullanım oranlarını ve kaynak gereksinimlerini 
tahmin etmek üzere işlem, depolama ve yedekleme havuzu kaynaklarının 
maliyetleri için görünürlük. 

Veeam ONE'daki Yenilikler
• Nutanix AHV için yeni veri koruma izleme

• NAS Yedeklemeleri için İzleme ve Raporlama
• Uzak bileşenlere kadar genişletilen veri 

günlüğü analizi yetenekleri ve Veeam 
Backup & Replication sunucuları için 
yerleşik sistem desteği dahil olmak  
üzere Veeam Akıllı Teşhis geliştirmeleri

• Havuzsuz alanlar için derinlemesine 
ayrıntılı veriler dahil olmak üzere ısı 
haritası geliştirmeleri

Ve çok daha fazlası. Veeam ONE'daki 
yenilikleri öğrenin 

Veeam ONE ile ilgili müşteri görüşleri 
"Her şeyi aynı anda izleyebilmek çok büyük 
bir avantaj. Veeam, sorunlar büyüyüp 
işletmeyi etkilemeden önce bu sorunları 
çözebilmemiz için bizi uyarıyor. Başka 
bir önemli avantaj ise raporlama. Veeam 
raporları Welch's'in gereksinimleri değiştikçe 
ve işler büyüdükçe kapasite planlaması 
konusunda bize yardımcı oluyor."

Patrick Hancock 
Kıdemli BT Analisti 
Welch’s

Veeam hem Elite VMware Teknoloji İş Ortağı 
hem de VMware Ready Yönetim programının 
kurucu üyelerindendir.

Veeam, ISV ile Yönetim ve Sanallaştırma 
alanlarındaki yeterliliğiyle Microsoft Gold 
Sertifikalı İş Ortağıdır.

Veeam ONE, VMware 
tarafından VMware 
Ready olarak 
onaylanmıştır.

Veeam ONE, VMware 
tarafından VMware 
Ready olarak 
onaylanmıştır.

https://www.veeam.com/tr/whats-new-one-monitoring-tool.html?ad=in-text-link


Ürün
Genel Bakış

© 2020 Veeam Software. Gizli bilgi. Tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. 01212020

Daha fazla bilgi edinin
veeam.com/tr

Ücretsiz deneme sürümünü indirin
vee.am/onetr

Veeam ONE özellikleri

Ve çok daha fazlası! Örneğin:
• Yedekleme uyumluluk raporu
• Ham veri analizi ve rapor özelleştirmeleri
• Rapor Oluşturucu

• Çok kiracılı raporlama ve izleme
• Performans ve konfigürasyon değerlendirmeleri
• Altyapı değerlendirme raporları

Business ViewGELİŞTİRİLMİŞ

İş birimine, coğrafyaya, departmana ve çok daha 
fazlasına dayanan iş grupları oluşturarak sanal ve ajan 
tabanlı altyapılar için performans ve görünürlüğü 
artırın. Hatta CPU, bellek ve konum tabanlı VMware 
etiketlerinden yararlanabilirsiniz.

Düzeltme İşlemleriGELİŞTİRİLMİŞ

Otomatik değişiklik veya işlem onayı tetikleyen, 
sık görülen yedekleme ve altyapı sorunları için 
otomatik, kendi kendine sorunları gideren, kural tabanlı 
düzeltmeler ayarlayarak hem kesinti süresi risklerini 
azaltın hem de uyarılara manuel yanıt verme 
gerekliliğini ortadan kaldırın.

Ajan İzleme ve Raporlama
Fiziksel ve bulut bilgisayar yedekleri yönetme 
karmaşıklığını azaltın. Veeam yedekleme ajanlarını 
alarmlar ve iş durumu genel bakışları, uyarılar ve 
arızalar üzerinden takip ederek ajanların korunup 
korunmadığını belirleyin. 

Kapasite Planlama
Kaynakların ne zaman biteceğini doğru şekilde 
belirlemek üzere VMware, Hyper-V ve yedekleme 
ortamları için kaynak kullanımını ve kullanım 
eğilimlerini kolayca tahmin edin.

7/24 gerçek zamanlı izleme ve uyarılar
340'dan fazla ön ayarlı uyarı, 150'den fazla önceden 
hazırlanmış rapor ve yedekleme altyapınızın kaynak 
kullanımına yönelik görünürlüğü korumanıza yardımcı 
olacak Isı Haritaları ile tetikte olun ve olası sorunları, 
ortamınızı tehdit edecek unsurlara dönüşmeden 
ortadan kaldırın.

Veeam Akıllı TeşhisGELİŞTİRİLMİŞ

Sık görülen yedekleme altyapısı sorunlarını proaktif 
şekilde çözerek kesinti süresini ve aramalara harcanan 
süreyi en aza indirir. Veeam ortamınızdaki bilinen 
sorunları proaktif olarak tanımlar ve kendi kendine destek 
yeniden yapılandırmaları ile düzeltmelerle sizi uyarır.

Nutanix AHV yedekleri için İzleme ve RaporlamaYENİ

Veeam ONE, Nutanix sanal makinelerinin korunması 
ile ilgili olarak bilinçli kararlar almanıza yardımcı olmak 
üzere Nutanix AHV için veri koruma izleme, raporlama 
ve uyarma özellikleri içerir.

Ücretlendirme ve faturalandırma
İşlem ve depolama kaynak tüketimi maliyetlerini 
departmana/müşteriye göre hesaplayarak zamandan 
tasarruf edip planlama karmaşıklığını azaltın ve uygun 
şekilde faturalandırın.

https://www.veeam.com/tr
https://www.veeam.com/tr/virtualization-management-one-solution.html
https://www.veeam.com/tr/data-center-availability-suite-vcp-download.html

