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Samarbete Commvault–Nutanix ger snabbare och 
enklare dataskydd i hyperkonvergerad IT-miljö 
 
Nu breddas möjligheterna att använda Commvaults programvara för dataskydd och informations-
hantering tillsammans med virtualiserade server- och lagringssystem. Commvault Data Platform 
förstärks med stöd också för Nutanix hypervisor Acropolis för virtualiserad IT-infrastruktur.  
 
Commvault Data Platform erbjuder en lösning med ett enhetligt, standardiserat gränssnitt för att 
hantera alla data, oavsett var de finns och vilket lagringssystem som används. Tillgången till Comm-
vaults funktioner för snapshot-hantering underlättar och snabbar nu upp både dataskydd och åter-
ställning även av data och virtuella maskiner som körs i hyperkonvergerad miljö under Acropolis. 
 
Commvaults stöd för Nutanix hypervisor Acropolis motsvarar de funktioner som sedan tidigare finns 
tillgängliga för bland annat VMware och Microsoft Hyper-V, allt inom ramen för en enhetlig lösning 
som inte finns tillgänglig från någon annan leverantör. Integrationen ger kunden möjlighet att opti-
mera sin installation genom att välja den virtualiseringslösning som är bäst lämpad i varje situation, 
utan risk eller krångel. 
 
– Commvault har en gedigen erfarenhet av virtualiserad IT-miljö och snapshot-teknik. Det ger oss en 
stark position att erbjuda lösningar för dataskydd och återställning till kunder som väljer en hyper-
konvergerad miljö. Att vi nu stödjer också Nutanix Acropolis ligger helt i linje med Commvaults 
strategi av öppenhet. Anpassningen underlättas dessutom av att alla våra lösningar bygger på en 
enhetlig plattform, säger Anders Stinger, Sales Director Nordic för Commvault. 
 
Commvault Data Platform är en öppen standardbaserad plattform som hjälper kunder att utvinna 
värdefull kunskap från data och förbättra sin IT-drift. Den erbjuder bland annat följande:  
• Dataskydd som är anpassad till individuella behov och förutsättningar, med möjlighet till såväl 

traditionell som snapshot-baserad backup för virtuella maskiner. 
• Minskat backupfönster som ger snabbare återställning genom enkel snapshot-hantering. 
• Säkerställd enhetlig drift av applikationer som körs på VMware och Hyper-V (bland annat SAP, 

Oracle, Exchange och SQL Server). 
• Helt integrerad lösning för hantering av data som lagras såväl fysiskt som virtuellt (VMware, 

Hyper-V och Acropolis) och i molnet. 
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För frågor och mer information, kontakta: 
Anders Stinger, Sales Director Nordic, Commvault, astinger@commvault.com. 08-410 649 90 
 
 
Om Commvault 
Programvaruföretaget Commvault är en ledande leverantör av lösningar för dataskydd och informationshantering som 
används av organisationer i alla storlekar och branscher. Commvault hjälper företag och myndigheter att aktivt utnyttja 
sina data för att skapa värde och få nya insikter om verksamheten. Commvault är noterat på Nasdaq (CVLT). 
www.commvault.com. 
 
Om Nutanix 
Nutanix levererar osynlig infrastruktur för nästa generations datacenter. Företagets mjukvarudrivna Xtreme Computing-
plattform erbjuder datakraft, virtualisering och lagring i en enda lösning, vilket förenklar uppbyggnad och drift av 
datacenter. Genom Nutanix får kunderna förutsägbara prestanda, linjär skalbarhet och en molnliknande infrastruktur. 
www.nutanix.com. 

 


