Sådan bruger jeg ”Kommando linje værktøjet” i min DATABOKS fjernbackup manager
Med DATABOKS fjern-backup manager kan du udfører kommandoer før og efter backuppen
er taget. Det kan du gøre med ”Kommando linje værktøjet” i din DATABOKS fjern-backup
manager. Vi anbefaler at du kun benytter ”Kommando linje værktøjet” hvis du har erfaring
med batch kommandoer. Du er altid velkommen til at kontakte DATABOKS support, hvis du
har brug for hjælp.
Eks. Der er mange som ikke ønsker at lade deres computer/server stående
tændt hele natten. Derfor slukker de den efter endt arbejdsdag. Du kan med
DATABOKS fjern-backup manager tage en automatisk/planlagt backup
hvorefter computeren lukker automatisk. Dette indstiller du med ”Kommando
linje værktøjet” i din DATABOKS fjern-backup manager.
I det følgende eksempel har vi brugt en Windows XP installation som eksempel.
Kommandoerne i ”Kommando linje værktøjet” kan være forskellige alt efter hvilket
styresystem du benytter.
For at læse mere om kommandoer til de enkelte styresystemer, henviser vi til følgende
hjemmeside:
http://www.ss64.com/index.html
For at få din DATABOKS fjern-backup manager til at slukke din computer efter endt backup,
skal du gøre følgende:

1. Højreklikke på dit Online Backup Manager ikon nede i højre hjørne på din skærm:

Tryk på menupunktet ”åben”. Nu vil dit log-ind modul åbne.
I denne menu kan du også vælge menupunktet ”Backup og luk ned”. Denne
funktion kan benyttes, hvis du en enkelt gang ønsker at tage en backup og
derefter lukke din computer ned. Hvis du derimod ønsker at din computer altid
skal lukke ned, efter endt backup, skal du bruge ”Kommando linje værktøjet”,
som er beskrevet i denne manual.

2. Her skal du indtaste dit Login navn (Trin 1) og kodeord (Trin 2). Herefter tryk ok (Trin 3):

3. Klik på ”Kommando linje værktøj” (Trin 1) herefter skal du klikke på ”Tilføj” under ”Efter
backup” (Trin 2).

4.

Du skal nu give din ”Efter backup kommando” et navn. I dette eksempel vil vi have
computeren til at lukke efter endt backup. Derfor kalder vi den ”Luk efter endt backup”
(Trin 1).
Kommandoen for at lukke Windows XP ned hedder ”SHUTDOWN –S” hvor S’et står for
shutdown. Derfor skal du skrive ” SHUTDOWN –S” ud fra ”Kommando” (Trin 2). Herefter
trykker du ”Ok” (Trin 3).
Du kan læse mere om Shutdown kommandoen her:
http://www.ss64.com/nt/shutdown.html

5. For at gemme indstillingerne trykker du på menupunktet ”Backup sæt” Æ og ”Afslut”.
Windows XP vil nu lukke ned efter endt backup.

