Gendan mine forretningskritiske data med Databoks remote backup
Denne guide beskriver hvordan du gendanner dine data vha. Databoks remote backup. Det eneste det
kræver, er at du har en computer med Databoks Backup Manager installeret og Databoks kontonavn
og adgangskode. Denne guide viser hvordan du genetablerer filer. Hvis du skal genetablerer Exchange,
SQL etc. henviser vi til manualen. Den finder du her.
Du skal starte med at logge på din personlige DATABOKS remote backup konto, for at vælge hvilke
filer der skal gendannes. For at logge på din personlige konto skal du åbne Databoks Backup Manager.
Dette gøres ved at dobbeltklikke på Databoks ikonet nede i højre hjørne på din skærm:

Skriv dit kontonavn og kode i bruger log-ind boksen på forsiden og tryk herefter på ”OK”.

Vælg fanebladet ”Gendan” i bunden af skærmbilledet.

Vælg backupsæt (1) og vælg dato (2). Herefter vælg den fil/filer du vil gendanne.

Når du klikker på det ønskede backup-sæt kan du se hvilke filer og mapper der er gemt. I dette
eksempel vil jeg gerne gendanne en fil, som den så ud d. 22-10-2007 kl. 16:21. Sæt flueben ud for de
filer / mapper du ønsker at gendanne.

Når du har markeret alle de filer og mapper du ønsker at gendanne klikker du på ”Gendan filer”.

Herefter skal du vælge hvortil du vil have filen gendannet. Du kan vælge at gendanne filen til den
oprindelige placering, hvor den lå da der blev taget backup, eller du kan vælge en ny placering.
Når du har valgt placering, klikker du på ”Start”.

Hvis du har valgt at gendanne filen til samme placering, og filen findes i forvejen skal du vælge om du
vil overskrive den lokale fil med filen fra den valgte backupdato.

Når gendannelsen er slut, kan du lukke programmet og dine data er genskabt.

Hvis du har problemer med genskabe data er du altid velkommen til at kontakte Databoks remote
backup.

