
Muito Mais que backup, para a sua eMpresa ir aléM. 

as eMpresas MudaM constanteMente. o pessoal auMenta. surgeM novos escritórios. e geralMente, você é o 

responsável por assegurar que seus dados estejaM seMpre protegidos.

o ca arcserve backup vai aléM do backup, proporcionando proteção de dados altaMente confiável às 

eMpresas de pequeno e Médio porte, coM gerenciaMento centralizado que norMalMente só as grandes 

eMpresas podeM pagar.. e por uM custo acessível. 

reduza eM até 80% o seu espaço de backup e recupere teMpo precioso coM o único produto que coMbina eM 

uM só pacote eliMinação de dados duplicados, restauração granular de aplicativos, coMo active directory, 

exchange e sharepoint, e visualização da infraestrutura, para servidores físicos e virtuais.  

ele funciona independenteMente da coMplexidade da sua infraestrutura, para que seus dados estejaM 

seMpre seguros. e você pode ocupar seu teMpo eM probleMas Mais iMportantes, coMo fazer a sua eMpresa 

crescer .

Como as organizações são desafiadas 
a gerenciar volumes cada vez 
maiores de informações de novos 
aplicativos e versões, e cada vez 
mais servidores virtualizados, existe 
uma nova ênfase em melhorar o 
gerenciamento de dados. com o ca 
arcserve backup, as organizações 
têm acesso a ferramentas práticas que 
reduzem o tempo de gerenciamento, 
e tecnologias inovadoras que 
simplificam a proteção dos dados.

com abrangentes recursos de 
gerenciamento que operam juntos 
para ajudar a reduzir o tempo 
destinado a gerenciar seus backups, 
o ca arcserve backup proporciona 
funcionalidade de classe empresarial, 
sem importar quão simples ou 
complexa  é a sua infraestrutura de 
dados ou de ti. o ca arcserve backup 
ajuda você a estar preparado para 
responder e se recuperar rapidamente 
de desastres e interrupções que, 
de outro modo, ameaçariam a 
integridade e confiabilidade das suas 
principais operações comerciais.

o ca arcserve backup oferece 
funcionalidade superior para 
empresas de todos os portes e tipos 
que precisam proteger a cada dia 
os dados dos quais elas dependem. 
desta forma, o ca arcserve backup 
ajuda a assegurar que os dados 
que a sua organização cria estejam 
disponíveis e possam ser recuperados 
após um desastre ou interrupção. 
além disso, o ca arcserve backup é 
um componente principal da família 
CA ARCserve Family, que oferece 
a gama completa da proteção de 
dados e tecnologias disponíveis que 
ajudam a satisfazer todas as suas 
necessidades de proteção de dados.

Visão geral Benefícios A vantagem CA

Descrição Do ProDuto: CA ARCserve® Backup

CA ARCserve® Backup
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Você vai se surpreender com tudo o que nós podemos fazer por você.
nós facilitamos o gerenciamento do seu ambiente com um recurso de painel onde você pode conferir, num relance, o status de seus 

servidores reais e virtuais, dispositivos de armazenamento e a conectividade.

O CA ARCserve Backup suporta ambientes Windows, UNIX, Linux e NetWare, e a sua arquitetura modular permite acompanhar as 

necessidades de crescimento da sua empresa, adicionando módulos ou tecnologia, sem precisar aprender a usar um novo produto nem 

comprar outra solução.

 

oferecemos diversos recursos importantes, entre eles:

ELIMINAÇÃO INTEGRADA DE DADOS DUPLICADOS  Aumenta a economia em soluções de backup e recuperação ao permitir maiores 

períodos de retenção, proporcionando meios rentáveis para reduzir as necessidades de armazenamento, protegendo dados críticos e 

integrando, configurando e gerenciando a eliminação de dados duplicados em seus ambientes existentes de backup. 

VIRTUALIZAÇÃO CONFIÁVEL DE SERVIDORES Incorpore backup e funcionalidade de recuperação sofisticados nas tecnologias de 

virtualização VMware, Microsoft Hyper-V e Citrix XenServer, facilitando o gerenciamento e reduzindo o risco dos dados em servidores 

virtualizados.

PAINEIS COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SRM Oferecem uma compreensão gráfica do seu ambiente de backup e permite 

monitorar o estado de todas as suas atividades de backup, localizar nós que estejam causando atrasos, localizar dados respaldados, 

descobrir se os dados estão criptografados e prontos para a recuperação de desastres e  rastrear volumes, discos e o uso de memória em 

cada um dos seus servidores de produção.

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADOS Utiliza uma arquitetura de três níveis que permite aos administradores 

gerenciarem, modificarem e controlarem trabalhos de backup e de restauração, dispositivos de mídia, registros de atividades, alertas, 

catálogos, licenciamento de produtos e relatórios desde um único ponto, abrangendo servidores locais e escritórios remotos. 

SUPORTE AVANÇADO DE BACKUP E RESTAURAÇÃO Utiliza agentes específicos para suportar os seus principais aplicativos, incluindo 

Microsoft® SQL Server®, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint®, Oracle®, Lotus® Domino®, SAP® R/3® e Sybase, e ajuda a 

assegurar a integridade dos dados ao proteger os registros de transações, arquivos de registros e todos os dados associados.

MÉTODOS FLEXÍVEIS DE BACKUP Incluem backup para disco, backup para fita, de disco para disco para fita (D2D2T), suporte de 

snapshot VTL e Microsoft Volume Shadow Copy Service, de snapshot de hardware, multiplexação e multi-streaming, que trabalham 

para proporcionar operações de backup e restauração de alta performance que satisfaçam as necessidades específicas de seus ativos 

de dados e informações de missão crítica.

PROCESSOS EFICIENTES DE BACKUP  com funcionalidade de eliminação de dados duplicados com patente pendente e elaboração de 

relatórios SRM que ajudam a eliminar dados redundantes e reduzem custos de armazenamento, permitindo armazenar mais pontos de 

recuperação em um disco determinado e proporcionam informações acionáveis que ajudam a melhorar o desempenho e confiabilidade 

dos seus ambientes de backup, armazenamento e de servidor.

INTEGRAÇÃO COM CA ARCserve REPLICATION AND HIGH AVAILABILITY  permite percorrer e fazer backup de dados replicados, 

restaurar dados no servidor de produção ou de réplica, cria backups completos sintetizados, visualiza relatórios do CA ARCserve 

Replication and HA e lança a interface gráfica de usuário (graphical user interface - GUI) do CA ARCserve Replication and HA de dentro da 

gui do ca arcserve backup.
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BACKUPS EM ESCRITÓRIOS REMOTOS COM LARGURA DE BANDA WAN OTIMIZADA  permite replicar dados de escritórios 

remotos para seu centro de dados e efetua backups dos servidores de réplica, sem causar interrupções, eliminando a necessidade de 

implementar a solução de backup baseado em fita em seus sites de recuperação, ajudando a melhorar a utilização de seus recursos 

existentes de backup e economizar tempo e dinheiro.

RECURSOS DE RESTAURAÇÃO INTELIGENTE (SMART RESTORE) Redireciona o trabalho de restauração para outra mídia 

que contenha os mesmos dados sem precisar de qualquer intervenção manual, reduzindo as chances de que os erros afetem 

negativamente os processos de recuperação.

UTILIZAÇÃO FLEXÍVEL  Disponíveis como componentes individuais, suítes baseadas em tipo de servidor e suítes com base na 

capacidade, para satisfazer as suas necessidades específicas e requisitos de aquisição, facilitando a compra. 

novos recursos e funcionalidades no ca arcserve backup r15
o ca arcserve backup r15 está desenhado para aumentar as capacidades do produto com vários recursos e funcionalidades novas e 

robustas, incluindo:

RESTAURAÇÃO GRANULAR DE ACTIVE DIRECTORY  Restaure objetos individuais de Active Directory a partir de um backup de 

estado de sistema sem precisar reiniciar o ad domain controller. um único backup de estado de sistema permite economizar tempo na 

restauração a nível objeto e a nível sistema.

VISUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA  permite visualizar um diagrama de rede, fácil de ler, de todo o ambiente, incluindo todos 

os servidores, dispositivos de armazenamentos e outros dispositivos que mostram a relação entre eles e o(s) servidor(es) de mídia 

ca arcserve backup. a navegação fácil em cada componente oferece informações sobre o status, metodologia de backup e outras 

informações importantes.   

DISPOSITIVOS DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS UNIX/LINUX PARA BACKUPS ATRAVÉS DA SAN  permitem realizar backups e 

restaurações mais eficientes e rápidas de bases de dados e sistemas de arquivos em servidores Unix e Linux, enquanto permitem também 

gerenciamento centralizado, relatórios e licenciamento para todos os servidores por meio do ca arcserve backup Media server.

o ca arcserve backup dashboard inclui 
visualização da infraestrutura, que permite ter 
uma visualização gráfica detalhada do ambiente 
de backup, mostrando nós e outras entidades 
com status, bem como pop-ups para obter ainda 
mais informações.

FPO
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RESTAURAÇÃO GRANULAR DE SHAREPOINT Permite restaurar arquivos individuais, sites e sub-sites dentro de um ambiente 

SharePoint, para uma rápida recuperação. O ambiente inteiro também pode ser restaurado caso for necessário, e todos os tipos de 

restauração podem ser realizados usando um backup de varredura única em todo o lote.

PAINEL GLOBAL Ajuda a reduzir a complexidade do gerenciamento com monitoramento operacional global e relatórios SRM através 

de todos os escritórios a partir de um único local, para melhorar a credibilidade, ajudar a assegurar a conformidade com as políticas 

empresariais e responder proativamente para ajudar a evitar paradas não planejadas. Relatórios gráficos de fácil leitura informam 

detalhadamente o status do ambiente de backups para armazenamento, para servidores e para redes, através de todos os escritórios 

para economizar tempo e recursos.

RELATÓRIOS DE SRM MELHORADOS  Novos relatórios ajudam a simplificar o gerenciamento do ambiente e permitem prevenir 

problemas de forma proativa. Por exemplo, o relatório de tendência de uso do disco do sistema de arquivo ajuda a gerenciar e planificar 

os requisitos futuros de espaço do disco.  Os principais indicadores de desempenho permitem estabelecer limiares para os recursos 

críticos, tais como CPU, memória e espaço de disco, e avisa quando o limiar é atingido. Existe inclusive um relatório que mostra quais 

sistemas estão usando as licenças do ARCserve para ajudar a gerenciá-las mais eficientemente e reduzir custos.   

SUPORTE DE AGENTE PARA EXCHANGE 2010 Proporciona suporte para o novo Database Availability Group (DAG) do Exchange 

2010, para realizar backups do Exchange a partir de nós passivos, minimizando assim qualquer efeito de desempenho que possa ter 

ocorrido no servidor de produção durante o processo de backup.

AGENTE PARA SHAREPOINT 2010  permite fazer backup e restauração de componentes sharepoint 2010 do lote ou de itens 

individuais para seus locais originais ou alternativos.

AGENTE PARA LOTUS 8.5 DAOS  Suporta o novo Domino Attachment and Object Service (DAOS) para backup de todos os DAOS que 

suportem arquivos, permitindo a completa recuperação dos dados. Também suporta ambientes Lotus que não estejam habilitados para 

DAOS para backup e restauração eficiente de dados do Lotus 8.5.

LICENCIAMENTO CENTRALIZADO DO OPEN FILE AGENT  Ajuda a reduzir custos administrativos ao permitir um único servidor de 

mídia ca arcserve backup para gerenciar todas as licenças de open file agent no seu ambiente.

Só use nosso produto se quiser facilitar a sua vida.
o ca arcserve backup se integra facilmente com outras ferramentas de gerenciamento oferecidas pela ca e por outros fabricantes, para 

que você se beneficie do suporte completo da CA, que é, há muito tempo, líder de mercado em soluções empresariais focadas em TI.

parte da família de produtos ca arcserve

Como componente essencial da família de produtos CA Recovery Management, o CA ARCserve Backup proporciona a funcionalidade que 

ajuda a maximizar o desempenho, eficiência e efetividade da sua estratégia de backup e recuperação. 

Ao integrar estreitamente o controle das suas operações, você gerenciará melhor os riscos, custos e serviços, e garante que as medidas de 

recuperação e disponibilidade estejam alinhadas com as metas da sua empresa.

dê um passo adiante.
Para saber mais, e fazer o download gratuito para teste, visite arcserve.com/br. 

Copyright © 2010 CA. Direitos Reservados. Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds tanto nos Estados Unidos como em outros países. Microsoft, Windows, SQL 
Server e SharePoint são marcas registradas da Microsoft Corporation tanto nos Estados Unidos como em outros países. UNIX é uma marca registrada de The Open 
Group tanto nos Estados Unidos como em outros países. Todas as outras marcas registradas, nomes comerciais, marcas de serviços e logotipos aqui mencionados 
pertencem às suas respectivas empresas. Nada do descrito neste documento (i) afeta os direitos e/ou obrigações da CA ou seus licenciados em virtude de qualquer 
contrato de licença por escrito existente ou futuro, ou contrato de serviços relativos a qualquer produto de software da CA; ou (ii) emenda qualquer documentação 
ou especificações de produto de qualquer produto de software da CA. O desenvolvimento, versão e timing de quaisquer recursos ou funcionalidades descritas nesta 
apresentação permanecem a critério exclusivo da ca.    
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