Installer DATABOKS fjern-backup (V. 4.6.1.1d – opdateret version) trin 1.1 til 1.10
For at kunne tage online backup skal du installere en online backup manager på din maskine. Den
skal bl.a. bruges til at bestemme hvilke filer, databaser og mapper du gerne vil have
sikkerhedskopieret over på DATABOKS sikre servere. Du kan også genetablere dine data via
DATABOKS online backup manager. Det er altså dit værktøj til at styre din online backup.
Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows
styresystemer.
Trin 1.1 – Opret brugernavn og adgangskode
For at få et brugernavn og en adgangskode, skal du oprette dig som bruger i vores system. Du
kan oprette dig som bruger, ved at klikke dig ind på www.databoks.dk og derefter trykke på
”Opret konto”.
Husk at du skal sende en underskrevet kontrakt tilbage til DATABOKS, før vi kan aktivere din
konto. Du kan læse mere når du opretter en konto.
Hvis du ikke er sikker på at DATABOKS fjern-backup er noget for dig, kan du også teste vores
service ved at oprette en testkonto. For at oprette en testkonto skal du klikke dig ind på
www.databoks.dk og derefter trykke på ”Prøv gratis demo i dag”.
Ved oprettelse af et demo-abonnement er det ikke nødvendigt med en kontrakt.
Trin 1.2 – Log på din DATABOKS fjern-backup konto
Du har nu oprettet en konto hos DATABOKS. Du skal nu logge på din personlige DATABOKS fjernbackup konto, for at downloade og installerer din DATABOKS online backup manager. For at logge
på din personlige konto skal du gå ind på www.databoks.dk forside.
Skriv dit kontonavn og kode i bruger log-ind boksen på forsiden og tryk herefter på ”fortsæt”.

Trin 1.3 – Installer program
Du er nu logget ind på din personlige DATABOKS fjern-backup konto. Tryk på knappen ”Installer
program” øverst til venstre (markeret med rødt):

Tilbage til toppen.

Trin 1.4 – Vælg styresystem
DATABOKS online backup manager kan installeres på de fleste styresystemer.
Du skal nu vælge hvilket styresystem DATABOKS online backup manager skal installeres på.
Markér det styresystem du benytter (Trin 1) ved at trykke på et af ikonerne. Herefter tryk på
linket obm-win.exe under download – (Trin 2). Gem f.eks. filen på skrivebordet:

Tilbage til toppen.
Trin 1.5 – Installer den downloadet fil
Gå til mappen eller stien hvor du har valgt at downloade obm-win.exe filen til. Dobbeltklik på
ikonet:

Åben herefter filen (Windows XP) ved at trykke på Kør:

Tilbage til toppen.
Trin 1.6 – Vælg sprog
Databoks online backup manager er nu klar til at blive installeret. Du skal først vælge det sprog
som installationsguiden skal benytte og tryk på ”ok”. Installationsguiden findes ikke på dansk –
derfor vælg alternativt sprog:

Herefter følg online vejledningen i Databoks online backup manageren. Når installation er færdig
tryk på ”Done”:

Tilbage til toppen.
Trin 1.7 – Installationen er færdig
Du vil nu se at der er kommet et lille ikon nede i højre side af din skærm:

Du kan nu logge på din personlige DATABOKS online manager. Hvis du vil have hjælp til at sætte
din første backup i gang, bør du læse vores ”Kør min første fjern-backup” guide.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores ” Installer DATABOKS online backup guide”, er
du meget velkommen til at sende en mail til DATABOKS på mail.
Tilbage til toppen.

