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Controle de Localização Geográfica

As normas de conformidade estão cada vez mais exigentes, principalmente com relação aos requisitos de manipulação de dados. 

Muitas normas definem limites para as localizações geográficas onde os dados serão armazenados.

Os avanços na tecnologia, especialmente na adoção do armazenamento na nuvem, e uma maior conscientização acerca dos dados que a 

organização coleta e armazena e como eles podem ser usados, levaram à criação de uma nova legislação. Estes novos requisitos de conformidade 

geralmente impõem uma necessidade de residência local para os dados ou de um local para operação das organizações na jurisdição.

Controle de localização multigeográfica do Microsoft 365

Com o Controle de localização multigeográfica do Microsoft 365, sua organização pode especificar um local central para seu locatário 

dentre várias localizações de satélite. Essa funcionalidade permite que grandes organizações multinacionais otimizem seus esforços 

de conformidade e segurança, transportando-os para o nível do usuário, ao mesmo tempo em que proporcionam uma experiência mais 

consistente para seus usuários de diferentes regiões.

O Veritas Alta SaaS Protection lhe proporciona controle sobre a residência de dados

Os dados afetados pelas normas não estão limitados aos dados que sua organização usa diariamente, mas também incluem os arquivos 

e dados de backup.

Sua organização pode ter um único locatário Veritas Alta™ SaaS Protection (anteriormente conhecido como NetBackup SaaS Protection) 

para todos os seus dados de backup do Microsoft 365. Você pode configurar as políticas automáticas para usar os dados de locação 

geográfica no Azure Active Directory (Azure AD) usando a propriedade preferredDataLocation para determinar quais dados devem 

ser armazenados em qual região. Grandes empresas com a implantação do Veritas Alta SaaS Protection que alcança várias regiões 

do Azure podem usar essa funcionalidade para garantir que os dados do Microsoft 365 data sejam salvos automaticamente na região 

especificada nas políticas. 
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Muitos clientes da Veritas usam armazenamentos de dados federados para:

• Executar a descoberta eletrônica na organização • Implantar a conformidade com GDPR em todas as regiões 

que operam

Atribua localizações geográficas para controlar onde os dados estão fisicamente no Veritas Alta Saas Protection 
e tenha os benefícios:

• Arquitetura de locatário único

• Software como um serviço (SaaS)

• Recursos dedicados

• Capacidade de alcançar várias regiões 

• Segregação contínua de dados

• Um único console de gerenciamento unificado

• Controle de acesso baseado em função (RBAC) que lhe permite 

atribuir acesso ao administrador com base na localização

A Veritas oferece a implantação de instâncias primária do Veritas Alta SaaS Protection nas regiões listadas abaixo. Uma grande 

variedade de regiões para cenários de recuperação de desastre também está disponível.

Regiões com suporte Azure

Austrália Central Leste da Austrália Sudeste da Austrália

Sul do Brasil Canada Central Leste do Canadá

EUA Central Leste dos EUA Leste dos EUA 2

Leste da Ásia França Central Centro-Oeste da Alemanha

Índia Central Oeste da Índia Sul da Índia

Leste do Japão Oeste do Japão Coreia Central

Centro-Norte dos EUA Leste da Noruega Norte da Europa

Norte da África do Sul Centro-Sul dos EUA Sudeste da Ásia



Sobre a Veritas

A Veritas Technologies é líder no gerenciamento de dados multinuvem. Mais de 80 mil clientes, 
incluindo 87% da Fortune Global , confiam em nós para ajudar a garantir a proteção, a capacidade 
de recuperação e a conformidade de seus dados. A Veritas tem uma reputação de confiabilidade em 
escala, que proporciona a resiliência que seus clientes precisam contra as interrupções ameaçadas por 
ciberataques, como os resgates. Nenhum outro fornecedor é capaz de igualar a capacidade da Veritas 
de executar, com suporte para mais de 800 fontes de dados, mais de 100 sistemas operacionais, mais 
de 1.400 metas de armazenamento e mais de 60 nuvens através de uma abordagem única. A Veritas, 
impulsionada pela Tecnologia Cloud Scale, está apresentando hoje sua estratégia de Gerenciamento 
Autônomo de Dados que reduz as despesas operacionais e, ao mesmo tempo, oferece melhor custo-
benefício. Saiba mais em www.veritas.com. Siga-nos no Twitter em @veritastechllc.
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Suporte a nível empresarial para implantação em várias regiões

• Gerencie dados em todos os locais a partir de um único console, unificado

• Defina políticas globais e regionais

• Escale facilmente e expanda para novas regiões

• A indexação de conteúdo Veritas permite que você execute uma busca única em todas as regiões onde seus dados estão 

armazenados

Gerenciamento de localização geográfica

A integração com o Diretório Ativo Azure do cliente permite a integração simples, intuitiva e completa com o Microsoft 365 Multi-Geo, 

permitindo que você:

• Implemente recursos Azure em várias regiões, conforme a necessidade

• Configure a integração do Veritas Alta SaaS Protection com o Azure Active Directory para recuperar informações de localização 

geográfica de usuários e escrever os dados automaticamente na região especificada

O Veritas Alta SaaS Protection se alinha dinamicamente com as configurações do Microsoft 365 Multi-Geo para garantir que os dados 

do usuário e de backup residam automaticamente na região Azure especificada.

Suécia Central Norte da Suíça Centro-Oeste dos EUA

Oeste da Europa Leste dos EUA Leste dos EUA 2

Leste dos EUA 3 Norte dos EAU Oeste do RU

Sul do RU Catar

Regiões GOV com suporte Azure

US Gov Arizona US Gov Texas US Gov Virginia

https://www.veritas.com/
https://twitter.com/VeritasTechLLC?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.veritas.com
https://www.veritas.com/company/contact

