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Beste Avnet partner,
Met VMware en Veeam kunt u krachten bundelen! Zij bieden u de beste oplossingen om uw virtuele infrastructuur te beveiligen en
te beheren.

Beschikbaarheid voor de moderne data center.
Veeam overbrugt de kloof in beschikbaarheid door Availability for the Modern Data Center te bieden, met RPO’s en RTO’s (RTPO) van
<15 minuten voor ALLE applicaties en data.

Beschikbaarheid voor alle applicaties.
De Veeam Availability Suite™ combineert de toonaangevende back-up-, herstel- en replicatiemogelijkheden van Veeam Backup &
Replication™ met de geavanceerde monitoring-, rapportage- en capaciteitsplanningsfuncties van Veeam ONE™.
De Veeam Availability Suite biedt alles wat u nodig hebt om uw VMware vSphere omgevingen op een betrouwbare wijze te beveiligen
en te beheren, met:

VMware vSphere met Operations Management is de volgende uitvoering van het toonaangevende virtualisatie platform dat door
Fortune 500-bedrijven wordt gebruikt.
Dankzij vSphere met Operations Management kunnen gebruikers nu via één venster de capaciteit optimaliseren en de prestaties
monitoren. Klanten kunnen voldoen aan verbeterde SLA’s (Service Level Agreements), de beschikbaarheid van infrastructuur en
applicaties optimaliseren en het resourcegebruik verbeteren.

Uw nieuwe weergave van vSphere
Met Veeam Backup & Replication kunt u uw back-up infrastructuur monitoren rechtstreeks vanuit de vSphere Web Client, VMware’s
nieuwste beheerinterface voor vSphere. Deze nieuwe plug-in biedt overzichtelijke en gedetailleerde weergaven van taakstatus en
back-upresources, en vereenvoudigt tevens de capaciteitsplanning en de identificatie van niet-beveiligde VM’s.

Snelle vSphere-back-ups met lage RPO’s
Veeam combineert het beste van twee werelden met vSphere-snapshots voor applicatieconsistente back-ups en storage snapshots
voor snelle RPO’s (Recovery Point Objectives). Nu kunt u:
• Back-ups op elk moment en met elke frequentie uitvoeren, zodat haalbare RPO’s aanzienlijk worden verbeterd;
• Het proces versnellen: maak back-ups vanaf storage snapshots tot 20x sneller dan met concurrerende producten;
• De gevolgen van back-upactiviteiten voor uw productieomgeving drastisch verkleinen.

Contact
Meer weten over deze oplossingen of wilt u weten wat Avnet Technology Solutions, VMware en Veeam voor uw organisatie kunnen
betekenen?
Neemt u dan snel contact met ons op via:
Avnet Technology Solutions
Veluwezoom 42
1327 AH Almere
036 547 8200
036 547 8260
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