COMPARATIVO DE EDIÇÕES DO UDP

Comparativo de edições do Arcserve®
Uniﬁed Data Protection
Compare edições, recursos e funcionalidades do Arcserve UDP
Compare as edições do Arcserve UDP e veja qual é a certa para a proteção do seu ambiente. Estas edições são
licenciadas por soquete da CPU (os preços por soquete são válidos para servidores virtuais e físicos), por instância do
SO do servidor (os preços por instância do SO do servidor são válidos apenas para servidores físicos; adquira licenças
por soquete para hipervisores para proteger suas máquinas virtuais) ou por terabyte de dados protegidos. O Arcserve
UDP Workstation Edition é licenciado por estação de trabalho protegida.

Recursos

Standard /
Workstation

Advanced

Premium

Premium Plus

Appliance

Cloud

Recursos padrão:
Console de gerenciamento unificado,
backup de imagens do Windows/Linux,
BMR, desduplicação global, replicação
otimizada na WAN, backup sem agente
para vSphere e Hyper-V

Compatibilidade com
Exchange e SQL
(Backup e recuperação levando em
conta o aplicativo)

N/D

Backup básico em fita
(Migração de pontos de recuperação do UDP
para fita, compatível com uma unidade de fita)

N/D

Backup completo em fita
(Várias bibliotecas de unidade de fita, NDMP,
backup CIFS e amplo suporte a plataformas)

Recuperação imediata de VM
(Novo na versão 6.0

Instantâneos de hardware
para NetApp

Opcional

N/D

N/D

Opcional

N/D

N/D

Opcional

N/D

Opcional

N/D

N/D

N/D

(Novo na versão 6.0)

Administração baseada
em funções
(Novo na versão 6.0)

Alta disponibilidade

N/D

N/D

*O Workstation Edition é vendido em incrementos de 5, 10, 25, 50, 100, etc. e é compatível com SQL.
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Compare as edições e opções de licenças do Arcserve UDP
As edições Arcserve UDP Socket Essentials são ideais para pequenas empresas com ambientes de virtualização que
usam VMware Essentials Kits, e também ambientes Microsoft SBS/Essentials.

Edições e opções de licenças do UDP

Por Servidor

Por Soquete

Workstation*

Por TB

N/D

(Backup de imagem + Backup básico em fita)

Standard
(Backup de imagem + Backup básico em fita)

Advanced
(Standard Edition + recuperação imediata de VMs +
compatibilidade com Exchange e SQL)

Premium
(Advanced Edition + instantâneos de hardware para NetApp +
administração baseada em funções + backup completo em fita)

Premium Plus
(Premium Edition + alta disponibilidade)

N/D

N/D

OBSERVAÇÃO: Também são fornecidos por Socket Essentials/SBS e por Server Essential/SBS. Preços por soquete oferecidos tanto para
servidores virtuais quanto físicos.
*O Workstation Edition é vendido em incrementos de 5, 10, 25, 50, 100, etc. e é compatível com Exchange e SQL.

Para obter mais informações sobre a Arcserve, acesse arcserve.com/br
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