MONITORAMENTO DE BACKUP,
SIMPLIFICADO
Um único painel de controle para supervisão de
operações dos backups automatizados, proteção
de ativos e relatórios de conformidade.
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Monitoramento de backup e relatórios

Supervisão de conformidade

Acompanhe as tendências de desempenho de backup
anteriores e atuais com relatórios integrados e altamente
configuráveis. Salve modelos de relatórios préconfigurados, programe-os para serem executados
conforme a necessidade desejada e distribua-os
automaticamente para os principais interessados, de forma
a deixá-los cientes das atividades de backup.

Crie relatórios de auditoria e desempenho de backup para
qualquer período, localização, grupo de servidores ou
produto de backup em minutos em seus ambientes locais
ou na nuvem. Aproveite uma solução totalmente
independente para mostrar aos auditores que você atende
às principais métricas de proteção de dados.

Proteção de ativos

Automação de workflow

Proteja recursos valiosos em seu ambiente de TI com
descoberta automatizada de ativos desprotegidos, alerta
de falhas e detecção de comportamento incomum de
backup. Fique um passo à frente dos problemas que
afetam a capacidade de restauração de dados com zero
horas de trabalho adicionais.

Acabe com trabalhos manuais e repetitivos de correção de
falhas com tíquetes automatizados e recursos integrados de
identificação de problemas. Corrija falhas de backup mais
rapidamente e proteja os principais recursos rapidamente.

Para testar o Bocada no seu ambiente de backup, contacte-nos em: sales@bocada.com , 425-898-2400
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Painel único automatizado de monitoramento
Mais de 40 produtos compatíveis em nuvem e localmente
Mais de 60 modelos de relatórios customizáveis
Dashboard com sumário executivo
Distribuição e criação de relatórios automatizados
Relatório de desempenho histórico do backup
Relatório de histórico de recuperação
Relatório de atividade de backup em andamento
Relatórios de capacidade e uso de espaço em disco
Tendências de armazenamento e previsão de necessidades
SLA, KPI & acompanhamento de conformidade
Integração com sistemas de tíquetes
Monitoramento e proteção de Máquinas Virtuais
Integração de ativos de inventário e validação de ativos
Relatório de proteção de ativos da AWS & Azure
Alerta de falha crítica e pico de armazenamento
Anotações para resolução e respostas a problemas
Segmentação configurável de cliente e servidores
Monitoramento de atividade de produto e usuários
Controle de acesso baseado em papéis (RBAC)
Autenticação no Active Directory
Banco de dados aberto para acesso direto via SQL
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REQUISITOS TÉCNICOS
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Windows Server
SQL Server
IIS
Requisitos de coletas de dados variam por produto de backup
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Aplicações de Storage
•
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Para testar o Bocada no seu ambiente
de backup, contacte-nos em:

sales@bocada.com,
425-898-2400
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Data Domain
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NetApp

Sistemas de Tíquetes e Inventários
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As informações neste documento são precisas na data de publicação.
A informação está sujeita a mudanças sem aviso prévio.

Acronis Cyber Cloud
Acronis Cyber Protect
Arcserve
Avamar
AWS Backup
AWS Native
Azure Backup Server
Azure Cloud
Backup Exec
Cohesity
Commvault
Data Protector
DPM
Druva Phoenix
Druva inSync
Google Cloud Platform
LiveVault
Microsoft SQL Server
N2WS
NetApp SnapMirror
NetApp SnapVault
NetApp SnapCenter
NetBackup
NetWorker
Redstor
Oracle RMAN
Rubrik
Spectrum Protect
Spectrum Protect Plus
Veeam
Veeam Service Provider Console
Veeam for Microsoft 365
vRanger
Zerto

BMC Helix
ConnectWise
Jira
Service Manager
ServiceNow
VMware

www.bocada.com

