
Operações de backup
master

Faça da supervisão de backup manual uma
coisa do passado com a solução de
monitoramento de backup automatizado da
Bocada. A Bocada agrega e normaliza
metadados de todas as principais ferramentas
de backup local e em nuvem, compilando
dados em um painel de controle central.
Rastreie tendências de desempenho de
backup anteriores e atuais com relatórios
integrados altamente configuráveis. Salve
modelos de relatório nativos, programe-os
para serem executados nos intervalos
desejados e distribua-os automaticamente
para os principais interessados para manter o
controle da atividade de backup.

Automatizar conformidade
E relatórios de SLA

Reduza o risco enquanto economiza centenas
de horas de trabalho a cada ano com a
supervisão e controle de conformidade
automatizados da Bocada. Produza relatórios
de desempenho e auditoria de backup para
qualquer período, planta instalada, grupo de
servidores ou produto de backup emminutos
em seu ambiente local ou na nuvem, tudo em
um único painel. Automatize a distribuição de
e-mail para auditores e diretores de
conformidade para reduzir distrações e
solicitações ad-hoc. Você obtém um processo
de verificação totalmente independente para
simplificar a conformidade e o rastreamento
de SLA, unificar dados e provar que atendeu
aos principais requisitos.

Proteger recursos
críticos

Nunca fique se perguntando se ativos
críticos estão desprotegidos ou se
aumentos nos custos de armazenamento
estão prestes a acontecer. A integração
de chamados automatizados da Bocada,
ativos de nuvem e validação de inventário
CMDB, alertas personalizáveis e previsão
de armazenamento irão simplificar os
fluxos de trabalho e levá-lo do
gerenciamento reativo ao controle
proativo, tudo isso enquanto otimiza seus
ativos de backup e armazenamento ao
máximo.

Monitoramento de backup automatizado
para MSPs e TI corporativa
Uma plataforma de monitoramento de proteção de dados
para controlar suas complexas operações de TI

Para experimentar a Bocada em seu ambiente de backup, entre em contato conosco: sales@bocada.com , 425-898-2400
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RESUMO DE RECURSOS
▶ Monitoramento de painel único, automatizado e sem agentes
▶ Suporte a mais de 30 produtos de backup na nuvem e local
▶ Mais de 60 modelos de relatório customizáveis
▶ Painel de resumo executivo
▶ Criação e distribuição automatizada de relatórios
▶ Relatório histórico de desempenho de backup
▶ Relatório histórico de recuperação
▶ Relatório de atividades de backup em andamento
▶ Relatórios de capacidade e uso de armazenamento
▶ Tendências e previsões de armazenamento
▶ SLA, KPI e rastreamento de conformidade
▶ Integração de sistemas de chamados
▶ Detecção de VM e monitoramento de proteção
▶ Integração CMDB e validação de ativos
▶ Relatórios de proteção de ativos AWS e Azure
▶ Alerta de falha crítica e pico de armazenamento
▶ Anotações para correção e resolução
▶ Segmentação configurável de cliente e servidor
▶ Rastreamento de atividades de usuários e produtos
▶ Controle de acesso baseado em função (RBAC)
▶ Autenticação do Active Directory
▶ Banco de dados aberto para acesso SQL direto

REQUERIMENTOS TÉCNICOS
▶ Windows Server
▶ SQL Server
▶ IIS
▶ Os requisitos de coleta de dados variam de acordo com

o produto de backup

TECNOLOGIAS
SUPORTADAS
Aplicativos em nuvem e SMB
• Acronis Cyber Protect
• AWS
• Azure Cloud
• Cohesity
• Druva Phoenix
• LiveVault
• N2WS / CPM
• Rubrik
• Spectrum Protect Plus
• Veeam

Aplicações Enterprise
• Arcserve
• Avamar
• Azure Backup Server
• Backup Exec
• Commvault
• Data Protector
• Microsoft DPM
• Netbackup
• Networker
• RMAN
• Spectrum Protect
• vRanger
• Manual (CSV)

Dispositivos de
armazenamento
• Data Domain
• StoreOne
• NetApp

Aplicativos de endpoint
• Druva inSync
• MS SQL
• Veeam O365

Sistemas de chamados
e estoque
• Remedy / BMC Helix
• ConnectWise
• Jira
• ServiceNow
• MicroFocus Service Manager

As informações neste documento são precisas na data de publicação. As
informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para experimentar a Bocada em seu
ambiente de backup, entre em

contato conosco:
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