
Bacula Enterprise: uma Plataforma Con�ável, Escalável e Moderna

É com grande orgulho que a Bacula Systems contabiliza muitas das empresas mais bem 
sucedidas do mundo, provedores de serviços gerenciados (MSPs) e provedores de nuvem 
como seus clientes. Com apenas uma taxa de assinatura anual (o cliente escolhe o nível de 
serviço) e sem taxa de licença, sem carga por CPU, sem custos de soquete e sem cobrança 
de volume de dados. O Bacula Enterprise é, ao mesmo tempo, de baixo risco e alto retorno 
sobre o investimento. Todas as assinaturas incluem o Bacula Enterprise, atualizações 
(corretivas e evolutivas), complementados pelo nosso suporte técnico de nível mundial. 
Lembre-se: quando você escolhe o Bacula Enterprise, você receberá uma solução de 
backup e restauração que funciona em alto nível, sem surpresas de cobranças latentes ao 
longo do tempo, como por volume de dados, sockets ou outros fatores obscuros.

Treinamentos por Pro!ssionais Certi!cados

Ao reservar uma aula de treinamento Bacula, certi!que-se sempre de que 

você está lidando com um pro!ssional de certi!cação o!cial. Esses 

pro!ssionais foram capacitados pela Bacula Systems. Eles usam um 

processo de treinamento aprovado, material de treinamento protegido 

por direitos autorais e conteúdo de apresentação para garantir que você 

tire o máximo dos cursos. Útil. Informativo. Certi�cado.

Console de Gerenciamento BWeb

O BWeb™ é uma console de gerenciamento abrangente para Bacula 

Enterprise que economiza tempo e recursos. Dispõe de interface grá!ca e 

é intuitivo. Torna simples o gerenciamento do backup e restauração de 

dados. O BWeb permite que você explore rapidamente os recursos de alto 

nível do Bacula Enterprise, com uma ampla gama de recursos para 

implantação, gerenciamento, geração de relatórios, otimização e 

diagnósticos. Fácil. Rápido. Poderoso.

Plano de Migração Seletiva

A Bacula Systems oferece um caminho de todas as versões de código 

aberto para o Bacula Enterprise: o Plano de Migração Seletiva. Este pacote 

especial de plugins, consultoria e treinamento rápido acompanha o seu 

movimento para o Bacula Enterprise e seus serviços de suporte técnico 

em nível mundial. Rápido. Fácil. Suportado.

Um conjunto exclusivo de Plugins

O Bacula Enterprise vem sendo aprimorado por um número crescente de plugins que 

permitem otimizar facilmente o backup e a restauração de sua infraestrutura de TI.

Incluem PostgreSQL, MSSQL, MySQL, Oracle, SAP, NDMP, NetApp, Delta, Storage 

Compartilhado SAN, VMware, KVM, Hyper-V, Xen, Restauração Bare Metal, VSS, Active 

Directory e, claro, deduplicação. Simples. Focado. Inteligente.

"Dentre os avaliados, o Bacula Enterprise foi o único produto que trabalhou 

com HPSS de vanguarda sem o desenvolvimento do fornecedor, provou 

acesso multi-usuário (BWeb), tinha criptogra�a compatível com os padrões 

FIPS, não exigia licenciamento baseado em capacidade e estava disponível 

dentro do orçamento"

Gustav J Barkstrom, Administrador de Sistemas no SSAI (Contratante da 

NASA Langley)

Con�abilidade, Segurança e Conveniência

O Bacula Enterprise é único em sua combinação de funcionalidade, escalabilidade e 

con!abilidade. A nossa tecnologia inclui snapshots, desduplicação avançada, restaurações de 

arquivos simples, restaurações de caixas de correio únicas e veri!cação de dados, tudo em uma 

única plataforma, abrangendo sem esforço os ambientes físicos e virtuais.

• Controle centralizado de dados

• Altamente con!gurável, incluindo clusters, múltiplos sistemas operacionais, discos, !tas, 

!tas virtuais, bibliotecas robóticas e Cloud

• Escalável de algumas máquinas para muitos milhares

• Replicação remota simples

• Restauração Bare Metal para plataformas Linux e Windows

• Deduplicação tanto no lado do cliente quanto no armazenamento

• Integração de snapshots e virtual full

• Pacotes de performance de máquinas virtuais para múltiplos hypervisors

Suporte da Mais Alta Qualidade

O nosso negócio visa oferecer serviços de suporte de alta qualidade que garantem a rápida 

resolução de problemas e os mais altos níveis de satisfação do cliente. O Bacula Enterprise tem 

uma enorme taxa de !delização de clientes do setor. A nossa assinatura inclui:

• Repositório binário multi-plataforma

• Documentação abrangente e útil

• Consultoria e orientação sobre produtos

• Resolução de problemas por pro!ssionais de suporte altamente treinados

• Número ilimitado de tickets

• Patches e atualizações com tempo de retorno rápido

• SLAs padrão do mercado de até 24 X 7

• Melhores práticas e base de conhecimento

Treinamentos Direto da Fonte

A Bacula Systems oferece treinamentos técnicos o!ciais de alta qualidade para o software de 

backup e restauração, incluindo as melhores práticas de gerenciamento de dados. Oferecemos 

dois cursos de formação:

Treinamento de Administrador I é projetado para ajudar os administradores novos ou 

existentes do Bacula (Comunidade ou Enterprise) a adquirir o conhecimento necessário 

para instalar, con!gurar e operar a solução em um ambiente de produção de forma rápida 

e e!caz.

Treinamento de Administrador II é o próximo passo natural para adquirir o mais alto 

nível de experiência para projetar uma solução de backup e restauração corporativa, 

lidando com escalabilidade, segurança, desempenho e outros tópicos vitais críticos em 

ambientes complexos e/ou dinâmicos.

Software Corporativo - Arquitetura Moderna

O Bacula Enterprise está entre as melhores soluções de backup e restauração de dados 
do segmento, oferecendo um conjunto completo de recursos para atender às 
necessidades dos mais exigentes centros de dados, MSP e nuvem.

O Bacula foi projetado desde o início com 'exibilidade, escalabilidade e alta segurança  
em mente. Ele usa um banco de dados SQL  padrão do mercado, também suporta 
catálogos de bancos de dados relacionais,tem suporte heterogêneo a clientes, 
incluindo Linux, OS X e Windows, além de backup em disco, !ta, !ta virtual, bibliotecas 
robóticas e Cloud.

 Sem Custos de Volume de Dados
Sem Taxas de Licenciamento

Sem aprisionamento ao Forne

Programa de Revendas da Bacula do Brasil

Foi projetado para auxiliar os revendedores de canais e os integradores de 

sistemas a expandir seus portfólios e integrar o Bacula Enterprise. A 

combinação de conhecimentos especi!cos do cliente e serviços locais 

fornecidos pelos parceiros, complementada pelo software e suporte do 

Bacula Enterprise, oferece uma solução competitiva e de alto valor aos 

clientes. Integrado. Suportado. Con�ável.


