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Visão geral 
do produto

Veeam Backup para Microsoft Office 365 
Controle, proteção e acesso  
total de dados do Office 365
A Microsoft oferece uma ampla gama de serviços avançados no Office 365 – mas isso 
não inclui um backup amplo dos seus dados. 

O Veeam® Backup para Microsoft Office 365 elimina o risco de perda de acesso e controle  
dos seus dados do Office 365, incluindo de Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive  
for Business e Microsoft Teams – para que seus dados estejam sempre protegidos e acessíveis.

Com o Office 365, os dados são seus
O Microsoft Office 365 possibilita que sua empresa funcione em qualquer lugar e a qualquer 
hora, sem necessidade de hospedar sua própria infraestrutura de e-mail, arquivos e gerenciamento 
de conteúdo. Muito embora a Microsoft hospede a infraestrutura, isso não retira de você  
a responsabilidade de manter um backup dos seus dados essenciais do Office 365.

Mesmo com o Office 365, os dados são seus – você tem o controle sobre eles  
e a responsabilidade de protegê-los. 

Com o Veeam Backup para Microsoft Office 365, você pode:

• Proteger seus dados do Office 365 contra exclusão acidental, ameaças de segurança  
e lacunas na política de retenção 

• Restaurar rapidamente itens e arquivos individuais do Office 365, com flexibilidade  
de recuperação líder do setor

• Atender a requisitos legais e de conformidade com uma eficiente eDiscovery de itens  
de backup do Office 365

O que há de novo na versão 3
NOVO! Backups até 30 vezes mais rápidos 
Aumente os backups incrementais do SharePoint 
Online e do OneDrive for Business, reduzindo 
drasticamente as janelas de backup do Office 365, 
de horas para minutos e de minutos para segundos. 

NOVO! Segurança maior 
Faça backups e restaurações seguras  
com autenticação multifator.   

APRIMORADO! Relatórios de proteção 
de dados do Office 365
Identifique caixas de correio do Office 365 
desprotegidas e gerencie o uso de licenças e storage. 

“Com o Veeam Backup para Microsoft 
Office 365, nossos clientes dormem 
tranquilos sabendo que seus e-mails estão 
completamente seguros.”

Jérémy Verda, 
Engenheiro Executivo de Sistemas 
Logical TIC SPRL
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“Com o Veeam Backup para Microsoft Office 365, 
podemos recuperar o controle de nossas  
caixas de correio. Nós podemos ter nosso 
próprio repositório externo como garantia  
e recuperar e-mails perdidos com facilidade.”

Gary Meers 
CTO 
saberVox

Atenda aos requisitos de 
segurança e conformidade 
As questões de segurança e conformidade 
são fatores determinantes da necessidade 
de fazer backup do Office 365: 

• Armazenar dados com base em políticas 
de retenção de longo prazo para fins 
regulatórios ou de conformidade

• Garantir que você recupere exatamente  
o que precisa – nem mais, nem menos –  
com o recurso de pesquisa avançada e granular

• Aumentar a segurança dos dados de backup  
do Office 365 com autenticação multifator 

Escalone de forma eficiente 
e minimize os custos operacionais
Escalabilidade sem igual, com arquitetura 
de multirrepositórios e multilocatários, automação 
abrangente com suporte total para API RESTful  
e PowerShell, além de autosserviço de restauração 
para clientes do provedor de serviços.  

Backup local e do Office 365 
unificado
O Veeam Backup para Microsoft Office 365 
também possibilita proteger implantações 
híbridas de e-mail e SharePoint, além da migração 
de dados de caixas de correio entre o Exchange 
local e o Office 365. 

Faça backup do Office 365 para qualquer  
lugar – localmente ou na nuvem

• Recupere dados de Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business e Microsoft Teams  

de uma instância do Office 365 baseada na nuvem e faça o backup de forma única desses 

dados semanalmente, diariamente ou até mesmo a cada cinco minutos, no formato  

nativo da Microsoft – um banco de dados de arquivamento baseado no Mecanismo  

de Armazenamento Extensível (ESE), também conhecido como banco de dados Jet Blue

• Faça o backup do Exchange e do SharePoint localmente, reduzindo o impacto sobre seu data 

center e permitindo que VOCÊ defina a frequência e o momento dos seus backups 

• Armazene seus backups onde quiser, inclusive localmente, em uma nuvem pública  

em hiperescala (como Microsoft Azure ou Amazon Web Services) ou com um provedor  

de serviços local

• Proteja dados publicados e compartilhados em bate-papos, arquivos e sites do Microsoft Teams, 

enquanto os dados do Teams são registrados no Exchange Online e no SharePoint Online

Restaure itens do Office 365 com flexibilidade  
de recuperação líder do setor

Não se contente com nada menos do que restauração granular e confiável de itens de e-mail, 

listas, bibliotecas, documentos e sites do SharePoint do Office 365, assim como pastas, arquivos 

e contas do OneDrive for Business, em apenas alguns cliques. 

• Pesquisa rápida e recuperação granular de objetos individuais – incluindo dados do Microsoft 

Teams – residentes em uma cópia protegida do seu backup do Office 365

• Restauração direta de itens do Office 365 por meio de um número de maneiras do líder do setor, 

oferecendo flexibilidade definitiva para restaurar

 
eDiscovery de dados do Office 365

Sem acesso fácil a uma cópia de seus dados, a recuperação de e-mails para questões regulatórias 

ou de conformidade pode consumir tempo, dinheiro e ainda representar uma interrupção 

significativa nos negócios.

Com a Veeam, você pode aproveitar os conhecidos e avançados recursos de pesquisa e as opções  

flexíveis de recuperação e exportação para fazer eDiscovery em dados do Office 365, tão facilmente  

quanto você faria com um backup local e tradicional de dados. 

http://www.veeam.com/br
https://www.veeam.com/br/backup-microsoft-office-365.html

