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ExaGrid Katmanlı Yedekleme 

Depolama Mimarisi ile güçlü, 

ölçeklenebilir uzun vadeli saklama 
Exagrid Tiered Backup Storage ve Veeam® Availability Suite™, 

sanal ortamlar için özel olarak oluşturulmuş sektör lideri bir 

çözüm sunar. ExaGrid ve Veeam birlikte, işletmelerin 

yedekleme, kurtarma ve olağanüstü durum kurtarma hedeflerini 

gerçekleştirmede gereken performans ve verimliliği elde 

etmelerini sağlamak için standart disk tabanlı veri korumasının 

ötesine geçen ölçeklenebilir ve uygun maliyetli yedekleme 

sağlar. 

Uzun vadeli saklama maliyetlerini azaltın 
Veri boyutu ve hacmi katlanarak arttıkça, veri depolama 

maliyetlerini kontrol etme ihtiyacı giderek daha önemli hale 

geliyor. ExaGrid ile Veeam entegrasyonu, yedekleme ve 

kurtarma hedeflerine ulaşılmaya devam edilmesini sağlamak 

için veriler büyüdükçe karmaşıklığı azaltır ve ölçeklendirilebilir. 

 

Veri güvenliği ve fidye yazılımı önleme 
 Fidye yazılımı, tüm organizasyonu hızla felç ederek, işletmeye 

önemli zararlar ve masraflar çıkarabilir. ExaGrid ve Veeam 

bulutunuzu, Hizmet Olarak Yazılımı (SaaS), sanal ve fiziksel iş 

yüklerinizi fidye yazılımlarından korumak için değişmez depolama 

seçenekleri sunar. 

Yedekleme verilerini saldırılara karşı koruyun: Fidye 

Yazılım Kurtarma için ExaGrid Zaman Kilidi ile geri yükleme 

noktalarının silinmesini önleyin ve Amazon Web Services 

(AWS) Amazon Simple Storage Service (S3) veya S3 uyumlu 

depolamayı kullanarak Veeam ile airgapped veya "değişmez" 

yedeklemeler oluşturun. 

 Fidye yazılımını algılayın: Veeam ONE™ olası fidye yazılımı 

etkinliği alarmı ile ortamınızı yakından izleyin ve şüpheli veya 

anormal etkinliklerden haberdar olun. 

Fidye yazılımı içermeyen yedeklemeler sağlayın: Özellikle bir 

fidye yazılımı saldırısından sonra geri yüklenecek bir yedeğe sahip 

olmak çok önemlidir ve Veeam SureBackup®, Veeam yedeklerinizi 

kötü amaçlı yazılımlara karşı tarayabilir ve kurtarılabilirliği 

doğrulayabilir 

İş yüklerini virüssüz olarak geri yükleyin: Güvenli Geri 

Yükleme ile daha önce bilinmeyen virüslere karşı koruma 

sağlamak için geri yüklerken yedeklerinizi virüslere karşı tarayın.  
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Hızlı yedekleme ve kurtarma 
Veeam, en hızlı yedeklemeler için doğrudan ExaGrid Landing 

Zone'a yazar. Sonuç olarak, en son yedeklemeler 

tekilleştirilmemiş bir biçimde kalır ve hızlı geri yüklemelerle 

sonuçlanır. Veeam müşterileri, birincil depolama cihazı 

kullanılabilir hale gelene kadar iş yüklerini doğrudan ExaGrid 

cihazından çalıştırmak için Instant VM Recovery®'den bile 

yararlanabilir. 

Daha hızlı yedekleme ve veri işleme: Standart veri 

tekilleştirme cihazlarıyla karşılaştırıldığında. 

Daha seri yedekleme: Veeam Data Mover ile entegrasyon 

ve Veeam Instant VM Recovery desteği sayesinde daha hızlı 

sentetik tam yedekleme. 

Ölçeklenebilir ve buluta hazır 
 

ExaGrid ve Veeam ile veri büyümesini yönetmek için 

gerektiğinde ölçeği genişletin. Kapasite eklemek veya tüm 

yedekleme işlerini tek bir Veeam Scale-Out Backup 

Repository™ (SOBR) ve birden fazla ExaGrid cihazına 

yönlendirmek için sisteme ek ExaGrid Katmanlı Yedekleme 

Depolama cihazları eklemeniz yeterlidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ExaGrid ve Veeam — Birlikte Daha 
Güçlü! 

ExaGrid Tiered Backup Storage cihazları ve Veeam 

Availability Suite, sanal ortamlar için özel olarak 

oluşturulmuş sektör lideri bir çözüm sunar. 

ExaGrid ve Veeam birlikte, işletmelerin yedekleme, kurtarma ve 

olağanüstü durum kurtarma (DR) hedeflerini gerçekleştirmek 

için gereken performans ve verimliliği elde etmelerini sağlamak 

için standart disk tabanlı veri korumanın ötesine geçen 

ölçeklenebilir ve uygun maliyetli yedekleme çözümleri sunar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veeam Capacity Tier'a, Etkin olmayan yedekleme 

zincirlerini taşıyın! Karmaşıklığı artırmadan verileri çeşitli 

sitelerde depolayın. 

Amazon S3, Microsoft Azure Blob Storage, Microsoft Azure Data 

Box, IBM Cloud Object Storage, Google Cloud Object Storage ve 

daha fazlasını içeren buluta genişletebilmeniz için Veeam'den 

S3 uyumlu nesne depolama desteği! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veeam Kaynak: 

veeam.com/solutions-service-providers.html 

veeam.com/vm-backup-recovery-replication-software.html 

Ek Bilgi: 

exagrid.com/exagrid-products/supported-data-backup- 

applications/veeam-backup/ 

exagrid.com/wp-content/uploads/ExaGrid-Veeam_DS.pdf

 
 

 

 

Daha fazlası: 

www.veeam.com                      

Ücretsiz deneyin: vee.am/availabilitysuite 
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