
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dell EMC Data Protection 
for VMware 

Realize e proteja o data center definido por software 

A VMware está na vanguarda da mudança para o data center moderno, 
permitindo que as organizações aproveitem a agilidade única oferecida 
pelo data center definido por software (SDDC) e a entrega de toda 
a infraestrutura as a service (IaaS). Essa evolução do data center 
resultou em um ambiente cada vez mais convergente e orientado por 
software, que capacita a transformação organizacional e da TI. 

No entanto, proteger as cargas de trabalho da VMware (aplicativos 
e seus dados) nesse novo modelo é mais complexo, criando desafios 
que não são facilmente atendidos pelas soluções de proteção de 
dados criadas para arquiteturas preexistentes baseadas em SAN: 

• Proliferação de máquinas virtuais (VMs) devido ao crescimento de 
dados, virtualização e facilidade de rotação de novas VMs 

• Requisitos de proteção cada vez mais rigorosos, como legislação 
governamental, conformidade e aplicativos essenciais em execução 
em ambientes virtuais, entre outros 

• Redução das janelas de proteção/backup 

• Falta de soluções de proteção de dados projetadas e prontas para 
o SDDC 

 
Muitas das soluções atuais de proteção de dados são limitadas pela 
incapacidade de oferecer proteção de dados holística, o que resulta em 
compensações dos principais requisitos. Como resultado, as arquiteturas 
comuns de proteção de dados, como o modelo tradicional de hardware 
e software, e as abordagens iniciais de hardware e software convergente, 
não funcionam bem para ambientes VMware maiores e não são projetadas 
para dar suporte ao SDDC. 

 

 
 
 

Benefícios de integração da 
Dell EMC Data Protection 

Perfeita integração Permite 
que os administradores de 
VM gerenciem a proteção de 
dados diretamente a partir da 
interface do usuário nativa 
do vSphere 

Gerenciamento simplificado 
de proxy Automatizado para 
minimizar e praticamente 
eliminar o esforço manual 
e a possibilidade de erros 

Gerenciamento de políticas 
Gerenciamento de políticas 
com base em idade, políticas 
dinâmicas e gerenciamento de 
vários sistemas 

Protection Storage 

Aproveite os equipamentos 
Dell EMC série DD, Dell EMC DD 
Virtual Edition (DDVE) ou Dell 
EMC Integrated Data Protection 
Appliance (IDPA) no SDDC 

Rede simplificada Automação 
em toda a pilha de proteção de 
dados da VMware pela proteção 
dinâmica nativa 
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Transformação pela automação e integração 

Construída para hoje tendo o futuro em mente, o Dell EMC Data Protection foi projetado desde o início para 
aumentar a velocidade e a agilidade de todos os negócios. Ao automatizar a proteção de dados, dá à TI, 
à equipe executiva e às linhas de negócios (LOBs) uma vantagem competitiva: ter mais tempo para 
a produtividade. O Dell EMC Data Protection Solutions oferece aos administradores de TI e armazenamento 
as ferramentas de que precisam para gerenciar o tempo de funcionamento e aumentar os acordos de nível 
de serviço (SLAs), melhorar o desempenho dos aplicativos e reduzir o custo total de propriedade (TCO) da 
infraestrutura de armazenamento primária E da proteção de dados de aplicativos. 

 
Agora, os usuários podem ativar a proteção de dados automaticamente em cada ambiente de carga de trabalho 
projetada especificamente para se integrar às VMware tools existentes da organização. A associação de mais 
de 15 anos entre a Dell EMC e a VMware possibilitou os níveis mais profundos de integração entre o ambiente 
VMware e a proteção de dados. Uma das principais vantagens da arquitetura do Dell EMC Data Protection for 
VMware é que fornecemos integração profunda com a VMware e automação em toda a pilha de proteção de 
dados virtualizada. Esse é um diferencial importante para a eficácia operacional e a escalabilidade em longo prazo. 

 
Integração perfeita 

O Dell EMC Data Protection Solutions é totalmente integrado ao vSphere para permitir que os administradores de 
VM gerenciem a proteção de dados diretamente a partir da interface do usuário nativa do vSphere. Com a integração 
avançada entre VMware e Dell EMC, os administradores da VMware conseguem controlar com mais eficiência sua 
própria proteção de dados, resultando em backups e restaurações mais rápidos para aplicativos de essenciais 
virtualizados. 

 
VMware vRealize Automation 

À medida que mais usuários adotam a VMware e o VMware vRealize Automation (vRA), a integração perfeita da 
Dell EMC com a interface do usuário da VMware se torna cada vez mais importante. Combinar o VMware vRealize 
Suite with Dell EMC Data Protection e a solução oferece automação, governança e conformidade para usuários 
com os pontos de integração mais profundos para o portal de orquestração da nuvem do cliente. 

O vRealize Data Protection Extension fornece integração pronta do vRA. O Dell EMC Data Protection Software 
oferece proteção de dados nativamente como parte do vRA Advanced Services. Ao usar uma extensão adicional, 
os administradores de virtualização podem criar rapidamente serviços de proteção de dados para usuários finais 
e se beneficiar dos principais recursos, que incluem fluxos de trabalho pré-criados dos primeiro e segundo dias, 
bem como fluxos de trabalho de recuperação em nível de arquivo e proteção de aplicativos. O vRA Data Protection 
Extension incorpora a proteção de dados diretamente nos modelos. 

 
 

Dell EMC vRealize Data Protection Extension on the VMware Solution Exchange: 

https://marketplace.vmware.com/vsx/solutions/dell-emc-vrealize-data-protection-extension?ref=company 

https://marketplace.vmware.com/vsx/solutions/dell-emc-vrealize-data-protection-extension?ref=company
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A integração do Dell EMC Data Protection ao VMware vRA oferece: 
 

 

 
 

Backup e restauração 

• Políticas de backup incorporadas em modelos 

• Gerenciamento de política 

• Recuperação da VM para o local original ou 
alternativo 

• Restauração em nível de arquivo 

• Serviços de backup na interface do usuário 
do vRA 

• Backups consistentes dos aplicativos 

compatíveis por meio de agentes, bem 

como backups baseados em snapshots 

 

 

Monitoramento e geração 
de relatórios 

• Análise do inventário 

e status do backup 

• Exibição de falhas 
e causas 

 

 

Fluxos de trabalho de 
topologia 

• Fluxos de trabalho para 
grupo de usuários 

• Fluxos de trabalho de 
instalação 

 
Data movers (proxies/servidores de mídia) 

O gerenciamento de proxy de VM da Dell EMC foi automatizado para minimizar e praticamente eliminar o esforço 

manual e a possibilidade de erros. O Dell EMC Data Protection Software coleta as informações necessárias, 

analisa o ambiente e faz recomendações sobre a quantidade de proxies e locais em que são necessários. Isso 

simplifica bastante o gerenciamento de proxy e elimina muitos problemas comuns associados. 

• Processo demorado e propenso a erros 

• Configuração e manutenção complexas 

• Vários requisitos de interface do usuário 
 

Com a proteção de dados da Dell EMC, o gerenciamento de proxy se torna mais simples e aumenta a visibilidade 

e o conhecimento sobre possíveis conflitos. Além disso, a Dell EMC gerencia e limpa automaticamente os 

snapshots do disco de máquina virtual (VMDK), o que simplifica significativamente os backups de imagem da 

VMware, melhorando as operações gerais da VMware e reduzindo os custos de OPEX. Esse recurso sem qualquer 

intervenção humana executa automaticamente as seguintes tarefas de gerenciamento de snapshots VMDK de 

valor agregado, tudo sem intervenção do usuário: 

• Detecção, registro e alertas de snapshots de problemas para reconhecimento proativo 

• Limpeza e remoção automatizadas de snapshots problemáticos e órfãos 

• Maior confiabilidade do sistema, taxas de sucesso de backup aprimoradas e menos desperdício de recursos 
de armazenamento 

 

Gerenciamento de políticas 

A integração da Dell EMC com a VMware inclui recursos importantes de gerenciamento de políticas, como: 
 
• Gerenciamento de políticas com base em idade com o Dell EMC Data Protection Software e o Cloud Tiering 

• Políticas dinâmicas para definir regras que personalizam quais políticas podem ser atribuídas a um VM client, 

permitindo a integração automática de VMs recém-detectadas em grupos de backup predefinidos 

• Gerenciamento de vários sistemas para gerenciamento centralizado do ciclo de vida de políticas, o que dá suporte 
à integração com a VMware 
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Protection Storage 

O Dell EMC Data Protection Solutions for VMware pode aproveitar com eficiência os equipamentos da série 
Dell EMC DD, Dell EMC DD Virtual Edition (DDVE) ou Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA) 
no SDDC. Nosso software também automatiza a movimentação de dados de proxies para armazenamento 
de proteção. 

 

Sistema de rede 

O Dell EMC Data Protection Solutions é definido por software em sua arquitetura e é certificado para VSAN. Isso 
permite a implementação de sistemas de rede muito mais simples e econômicos, especialmente à medida que 
o número de VMs aumenta. Elas oferecem automação em toda a pilha de proteção de dados da VMware pela 
proteção dinâmica nativa e proteção de dados automatizada nativa no vRealize Automation. 

 
Estratégia Dell EMC Data Protection for VMware 

 

Modernizar Automatizar Transformar 

Modernizar simplificando os 
processos existentes para a 
proteção de dados VMware com 
soluções abrangentes e escaláveis: 

• Com integração profunda 
no nível do aplicativo e do 
hypervisor para dimensionar 
com elegância sem 
proliferação de servidores 
de mídia 

• Requisitos de menor capacidade 
e largura de banda com a melhor 
desduplicação de dados da 
categoria para dar suporte 
à infraestrutura 
convergente/hiperconvergente, 
aos ambientes físicos/virtuais 
e ao mais amplo ecossistema 
de aplicativos 

• Restaurações de acesso 
instantâneo que auxiliam na 
recuperação de VMs essenciais 
com tempo de inatividade 
mínimo 

Automatizar todos os lugares faz 
sentido para oferecer alto 
desempenho e baixo TCO: 

• Automatizar políticas de proteção 
e conformidade com SLA 

• Fazer com que a proteção de 
dados desapareça em um recurso 
da malha 

• Introduzir fluxos de trabalho de 
proteção de dados no nível do 
aplicativo 

• A automação orientada por API 
permite a entrega como parte do 
Service Catalog 

• Reduzir os custos de 
gerenciamento com a automação 
em toda a pilha, não apenas 
o gerenciamento de políticas 

• Dar aos vAdmins a integração 
líder do setor com a interface do 
usuário do vSphere e o vRA 

• Fazer backup e recuperação 
mais rápidos 

Fazer a arquitetura de 
proteção de dados para 
o SDDC moderno e a 
nuvem para: 

• Atender às janelas de 
backup com proteção 
orientada por SLO 

• Estender para a nuvem, 
fazer DR na nuvem ou 
executar na nuvem 

 
Integração com o vSphere Web 
Client A proteção de dados da 
Dell EMC se integra ao VMware 
vSphere Web Client por um plug-in 
que dá ao administrador VMware: 

• Controle para fazer backups 
e restaurações 

• A capacidade de supervisionar 
todas as atividades de backup 
e recuperação 

• Relatórios e configuração 
detalhados da proteção de dados 



 

Transformação pela nuvem 

A Dell EMC é líder em soluções de proteção de dados. Ela tem um portfólio abrangente para casos de uso de 

várias nuvens, baseado na plataforma líder do setor de proteção de dados com os mais amplos casos de uso 

e ecossistema de cargas de trabalho protegidas. O Dell EMC Data Protection Solutions está pronto para dar suporte 

a todas as fases de sua jornada até a nuvem e fornecer a você uma proteção de dados em nuvem superior para 

vários casos de uso comuns de nuvem ilustrados abaixo. 

 
Retenção na nuvem 

O Dell EMC Data Protection Solutions é compatível com o armazenamento em camadas de backup nativo para 

a nuvem pública ou privada para um armazenamento econômico de dados de retenção de backup em longo prazo, 

eliminando a necessidade de infraestrutura em fita física. 

 
Recuperação de Desastres 

A solução Cloud Disaster Recovery (Cloud DR) da Dell EMC fornece recursos na nuvem pública da AWS. O Cloud 

DR protege os aplicativos locais no AWS S3 sem nenhum servidor Dell EMC Data Protection Application adicional 

ou componentes de armazenamento de proteção de desduplicação da Dell EMC necessários na nuvem. A solução 

não requer recursos de computação adicionais. A recuperação de VMs pode ser feita temporariamente para fins de 

teste de DR ou usada para se recuperar de um desastre real. 

 
Cargas de trabalho VMware na AWS 

A Dell EMC foi selecionada como a primeira parceira da VMware a oferecer proteção de dados para o VMware 

Cloud™ on AWS. O Dell EMC Data Protection Software oferece backup e recuperação rápidos, eficientes e 

seguros em nível de imagem e guest para cargas de trabalho em execução no VMware Cloud™. A integração total 

com a VMware permite a proteção por autoatendimento em interfaces nativas da VMware, principalmente com um 

recurso de failover de três cliques e failback de dois cliques que é fácil de usar e gerenciar. 

Todas essas soluções dão suporte a várias nuvens e permitem que você tenha um gerenciamento único e consistente 

de sua proteção de dados em ecossistemas locais e de várias nuvens. Nossas soluções também permitem a proteção 

de dados entre nuvens, com a capacidade de armazenar em níveis dados mais antigos em praticamente qualquer 

nuvem principal ou armazenar cópias recentes em uma nuvem para fins de DR e, ao mesmo tempo, se beneficiar 

de recursos completos de orquestração de DR, como você pode experimentar em seu ambiente local. 

 
Recursos adicionais 

Data Protection for VMware 

Dell EMC vRealize Data Protection Extension on the VMware Solution Exchange 
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