Visão geral
do produto

Veeam Endpoint Backup FREE

O backup de endpoints tem que ser simples e GRÁTIS
O Veeam Endpoint Backup FREE oferece
uma solução simples e gratuita para fazer
backup de desktops e laptops Windows,
recuperando com rapidez dados vitais e
solucionando problemas de sistema que
assolarem o seu PC.

“O backup de endpoints tem sido uma
tarefa difícil para PMEs e indivíduos...
com esta nova ferramenta gratuita,
a Veeam introduziu uma solução
interessante e elegante tanto para
aqueles que querem fazer backup de
suas máquinas pessoais quanto para
aqueles que querem uma proteção para
um pequeno número de endpoints
corporativos ou até mesmo alguns
servidores físicos.”
Liz Conner,
Gerente de Pesquisas, IDC

“Se você quer um produto direto, sem
frescuras e sem propaganda exagerada,
que simplesmente funcione, o Veeam
Endpoint FREE é o que você precisa…
Se eu trabalhasse na Veeam, cobraria
por esse produto.É bom demais para ser
gratuito.”
Femi Adegoke,
Diretor de Tecnologia,
FATeknollogee

“O Veeam Endpoint Backup FREE fornece
uma ferramenta fácil de usar para
armazenar os arquivos de backup do
SQL no nível inferior e restauração de
autosserviço simples quando necessário
para ser usada com as ferramentas de
restauração de backup nativas do SQL
Server.É muito fácil.”

Desktops e laptops (endpoints) são usados para criar e armazenar quantidades
enormes de dados pessoais e de negócios.Mas até agora, o software de backup
de endpoints era caro ou complicado demais para ser usado rotineiramente,
deixando seus dados vulneráveis a todo tipo de desastres cotidianos com
computadores.O Veeam® Endpoint Backup™ FREE oferece um modo simples,
confiável e gratuito de fazer backup e recuperação dos seus dados importantes
em caso de falha inesperada de hardware, corrupção ou exclusão acidental dos
dados... como se nunca tivesse acontecido.

Backups rápidos e práticos
O Veeam Endpoint Backup FREE é a solução perfeita para agendar backups automáticos do seu
sistema inteiro ou de pastas e volumes específicos à sua escolha. Ou, caso surja a necessidade,
também é possível executar backups completos autônomos.
Backups criados com o Veeam Endpoint Backup FREE podem ser salvos
em um dos seguintes locais:
•

Dispositivos de storage externo (por exemplo, disco rígido USB)

•

Pasta compartilhada em rede

•
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Depois que um backup completo inicial for concluído, o Veeam Endpoint Backup FREE realiza
backups incrementais: copiando apenas os blocos de dados novos ou alterados desde o último
ciclo de backup.Isto, combinado com deduplicação e compactação integradas, significa que o
seus backups serão rápidos e usarão o mínimo possível de storage.

Didier Van Hoye,
Arquiteto Técnico,
Agência Flamenga de
Informações Geográficas (AGIV)
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Recuperação fácil de usar

Requisitos de Sistema
CPU: Processador x86/x64
Memória: 2 GB de RAM
Disco rígido:150 MB de espaço livre em
disco para a instalação do produto
SO: Versões de 32 e 64 bits de:
• Microsoft Windows 7 SP1
ou mais recente
• Microsoft Windows Server 2008
R2 SP1 ou mais recente

O que há de novo na versão 1.5
O Veeam Endpoint Backup FREE 1.5
possui funcionalidades inéditas para
oferecer melhor desempenho em tarefas
de backup e maior visibilidade e controle
do progresso e dos agendamentos das
tarefas de backup; e chega até mesmo
a ajudar a proteger seus backups contra
ataques de malware.
A versão 1.5 inclui:
Proteção contra CryptoLocker
para storage USBNOVO
Ejete automaticamente destinos de storage USB
após a execução bem-sucedida de uma tarefa para
protegê-los das ameaças potenciais do CryptoLocker.

Se algum dia precisar obter seus dados de volta, o Veeam Endpoint Backup FREE oferece
várias opções de recuperação fáceis de usar, todas a partir do mesmo backup
no nível da imagem, incluindo:
•

Bare-metal:Restaure seu sistema inteiro para o mesmo hardware, ou um outro diferente.

•

Nível do volume:Restaure um disco rígido ou partição com erro

•

Nível do Arquivo:Restaure arquivos individuais em minutos!

Integração com Veeam Backup & Replication*
O Veeam Endpoint Backup FREE se integra com o Veeam Backup & Replication no seu ambiente
virtual VMware vSphere ou Microsoft Hyper-V, o que possibilita a você tirar proveito total dos
repositórios de backup Veeam como locais de destino para suas tarefas do Veeam Endpoint Backup
FREE, enquanto trabalha dentro do Veeam Backup & Replication.Você ainda poderá:
•

Restaurar arquivos guest e itens de aplicação de arquivos de backup de endpoints com
Veeam Explorers™ para Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint e SQL Server

•

Exportar conteúdo de discos físicos a partir do backup para arquivos
de disco virtual VMDK/VHD/VHDX

•

Obtenha gerenciamento e monitoramento básico para todos os backups feitos,
incluindo notificações por e-mail sobre o status do backup de endpoints

•

Faça backups externos de endpoints para disco, fita ou até para nuvem com tarefas
de Cópia de Backup e Backup em Fita

•

Criptografe backups de endpoints armazenados em repositórios de backup da Veeam

•

Atribua permissões de usuário final para repositórios de backup da Veeam individuais

•

Aplique configurações de controle de velocidade de tráfego para tarefas
do Veeam Endpoint Backup

Notificações por e-mailNOVO

Mídia de recuperação inicializável

Digite apenas o seu endereço de e-mail para
configurar as notificações por e-mail, mantendo-se
conectado ao histórico de backup sem precisar abrir
o Painel de Controle.

Se o sistema operacional instalado no computador não iniciar por algum motivo, é possível inicializar
o SO a partir da imagem da recuperação.O Veeam Endpoint Backup FREE possibilita criar uma
imagem de recuperação inicializável do seu computador em diferentes tipos de mídia, incluindo:

Novas opções de
agendamentoAPRIMORADO
Agende a execução das tarefas de backup para um
dia específico da semana para atender a qualquer
cenário de backup personalizado.A nova lógica
também é capaz de identificar quando um backup
agendado não foi feito e inicia um backup adicional
quando o computador é ligado.

Backup completo autônomo

APRIMORADO

Salve backups completos autônomos em qualquer
local e a qualquer momento por meio da interface
do usuário.

•

Dispositivos de storage removíveis (por exemplo, pen drives, cartões SD, etc.)

•

Mídia de CD/DVD/BD

•

Imagem ISO

Ferramentas de diagnóstico e administração integradas
O Veeam Endpoint Backup FREE inclui ferramentas de diagnóstico proprietárias
e do Microsoft Windows para ajudar você a solucionar problemas e realizar tarefas
administrativas avançadas, incluindo:
•

Redefinir senha:Redefina a senha para a conta de Administrador integrada

•

Reparo de inicialização:Corrija problemas de sistema que possam impedir
o Windows de iniciar (por exemplo, arquivos do sistema danificados ou ausentes,
setor de inicialização corrompido etc.)

•

Diagnóstico de memória:Confira a memória de sistema do seu computador e detecte
problemas potenciais depois da próxima reinicialização do sistema

•

Prompt de comando:Inicie o prompt de comando do Windows

•

E MAIS!

Ajuste do mecanismo de backupAPRIMORADO
Obtenha um desempenho mais rápido de backup
no nível do arquivo, uma lógica de exclusão superior
e a capacidade experimental de ignorar setores
defeituosos para garantir que problemas de hardware
ou software não afetem suas tarefas de backup.
... e mais!

Saiba mais
veeam.com/br

Faça o download da versão de avaliação GRATUITA
veeam.com/br/endpoint
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