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Veeam Backup for Microsoft Office 365

Office 365 verileri için tam erişim,
kontrol ve koruma
Microsoft, Office 365 kapsamında çok sayıda güçlü hizmet sunar.
Ancak Office 365 verileriniz için kapsamlı yedekleme bu hizmetlerden biri değildir.
Veeam® Backup for Microsoft Office 365; Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive
İş ve Microsoft Teams dahil olmak üzere tüm Office 365 verilerinize erişiminizi ve bu veriler
üzerindeki kontrolünüzü kaybetme riskini ortadan kaldırır. Böylece verileriniz her zaman
erişebilir ve koruma altında olur.

Office 365 ile verileriniz sizin
Office 365 sayesinde kendi e-postanızı, dosyalarınızı ve içerik yönetimi altyapınızı
barındırmanıza gerek kalmadan kuruluşunuz her yerde ve her zaman çalışır. Altyapı
Microsoft tarafından barındırılıyor olsa da bu, iş için kritik Office 365 verilerinizin bir
yedeğini tutmak sizin sorumluluğunuzdur.
Office 365 ile verilerinizi kontrol etme ve koruma sorumluluğu size aittir.
Veeam Backup for Microsoft Office 365 ile:
• Office 365 verilerinizi yanlışlıkla silmeye, güvenlik tehditlerine ve saklama ilkesi
açıklarına karşı koruyabilirsiniz
• Sektör lideri geri yükleme esnekliği ile farklı Office 365 öğelerini ve dosyalarını
hızla geri yükleyebilirsiniz
• Office 365 yedekleme öğelerinin verimli eDiscovery işlevi sayesinde yasal
gereksinimleri ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayabilirsiniz

v5 Sürümündeki Yenilikler
YENİ Veeam Backup for Microsoft
Office 365 v5'e Microsoft Teams
içinamaca yönelik yedekleme ve
kurtarma özelliği eklendi. Şimdi
1 numaralı Office 365 yedekleme
ile kullanıcıların, ekiplerin tamamı,
belirli kanallar ve ayarlar dahil olmak
üzere Teams verilerini hızla bulup geri
yüklemesi her zamankinden daha kolay.
Veeam Backup for Microsoft Office 365
v5 artık şu özellikleri sunuyor:
• Amaca yönelik Teams yedekleme:
Teams verilerinde tam kontrol ve koruma
• Daha hızlı ve daha kolay kurtarma:
Teams için üretilen sektör lideri geri
yükleme seçenekleri
• Rakipsiz eDiscovery: Teams bileşenleri
arasında granüler arama ve bulma
• Gerçekten güçlü ölçeklenebilirlik: Büyük
işletmeleri desteklemek için ölçekleme
5 katına çıkarıldı ve arayüzde 100 binden
fazla nesne arayabilme özelliği getirildi

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

09222020

Ürüne
Genel Bakış

İster şirket içinde ister bulutta, Office 365
verilerinizi dilediğiniz konuma yedekleyin
• Office 365 Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive İş ve Microsoft Teams
verilerini bulut tabanlı Office 365 instance'larından alın. Verilerinizi Microsoft'un
yerel formatında haftalık veya günlük olarak, hatta beş dakikada bir benzersiz şekilde
yedekleyebilirsiniz. Bu biçim, Jet Blue veritabanı olarak da bilinen Genişletilebilir
Depolama Altyapısı'na (ESE) dayanan bir arşiv veritabanıdır.

"Veeam Backup for Microsoft Office 365
ile e-posta kutularımızın kontrolünü
yeniden ele aldık. Güvenli koruma için
kendi iş yeri dışı yedekleme havuzumuz
var ve kayıp e-postalarımızı kolayca
kurtarabiliyoruz."
Gary Meers
Teknoloji Yöneticisi
saberVox

• Exchange ve SharePoint verilerini şirket içinde yedekleyerek hem veri merkezinizdeki
etkiyi azaltabilir hem de yedeklemelerinizin sıklığını ve zamanını SİZ belirleyebilirsiniz.
• Yedekleri şirket içinde, hiper ölçekli genel bir bulutta (ör. Microsoft Azure veya
AWS) veya yerel bir servis sağlayıcıda depolayabilirsiniz.
• Ekiplerin tamamı, belirli kanallar ve ayarlar dahil olmak üzere Microsoft Teams
verilerini amaca yönelik yedeklemelerle koruyun.

Sektör lideri kurtarma esnekliği
ile Office 365'i geri yükleyin
Office 365 e-posta öğelerini, SharePoint sitelerini, belgeleri, kitaplıkları, listeleri, bunların
yanı sıra ise OneDrive İş hesaplarını, dosyalarını ve klasörlerini sadece birkaç tıkla güvenilir
ve parçalı bir şekilde geri yükleme fırsatınız varken daha azı ile yetinmeyin.
• Microsoft Teams verileri de dahil Office 365 yedeğinizin korunan kopyasında yer alan
farklı nesneler için hızlı arama ve parçalı kurtarma.
• Üst düzey geri yükleme esnekliği sunan sayısız sektör lideri yöntemle Office 365 öğeleri
için doğrudan geri yükleme.

Office 365 verileri
için eDiscovery
Verilerinizin kolay erişilebilir bir kopyası olmadan düzenleme veya uyumluluk gibi
nedenlerle e-posta almak, maliyetli ve zaman alıcı olabilir. Bu da işlerinizi kesintiye
uğratabilir.
Veeam sayesinde tıpkı geleneksel şirket içi veri yedeklemelerinde olduğu gibi aşina
olduğunuz gelişmiş arama yeteneklerinden, esnek kurtarma ve dışa aktarma seçeneklerinden
faydalanarak Office 365 verileri üzerinde eDiscovery işlevini uygulayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin
veeam.com/tr

Ücretsiz deneme sürümünü indirin
go.veeam.com/backup-office-365-tr

Güvenlik ve uyumluluk
gereksinimlerini karşılayın
Güvenlik ve uyumlulukla ilgili sorunlar,
Office 365 verilerini yedekleme ihtiyacını
doğurur.
• Yasalara uygunluk veya uyumluluk
gereksinimleriniz için uzun süreli
saklama ilkelerine dayalı olarak veri
depolayın.
• Gelişmiş granüler arama ve bulma
işlevleri sayesinde tam olarak
ihtiyacınız olanı (ne az ne de fazla)
kurtardığınızdan emin olun.
• Çok faktörlü kimlik doğrulamasıyla
Office 365 yedekleme verilerinizi daha
güvenli hale getirin.

Etkili ölçeklendirme ile
ek yükleri en aza indirin
Çok havuzlu ve çok kiracılı mimari ile eşi
benzeri olmayan ölçeklenebilirlik. Eksiksiz
PowerShell ve RESTful API'si desteğiyle
kapsamlı otomasyonun yanı sıra servis
sağlayıcı müşterileri için self servis geri
yükleme özelliğinin keyfini çıkarın.

Karma Office 365
ortamlarını yönetin
Veeam Backup for Microsoft Office 365,
karma e-posta ile SharePoint kurulumlarını
korumanızı ve posta kutusu verilerini
şirket içi Exchange ile Office 365 ortamları
arasında taşıyabilmenizi sağlar.
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