Guide for oprettelse af backup sets
1) Start klienten og log ind med brugenavn og password.
Hvis du ikke kan finde dit brugenavn og password på tidligere tilsendte mails kan du kontakte os på
mail: support@backupbank.dk

2) Efter klienten er startet skal du vælge backup sets

3) Vælg herefter ”add” for tilføje et nyt backupset.

4) I name skal du skrive det ønskede navn for backup set.
Evt. ”kontor-PC-Jens-Jensen” Vælg Filebackup medmindre andet er nødvendigt, eks. Ved backup af
system som exchange, lotus notes, cloud files og sql.

5) Vælg de filer som man ønsker backup af.
Hvis de ikke findes i hovede menu kan de findes manuel nedenfor.
Se ”i would like to choose the files to backup”

6) Vælg hvor ofter man ønsker backup.
Husk maskinen skal være tændt og have net forbindelse for at kunne tage backup.
Man kan redigere den eksisterende schedule, dette kan også gøres senere.

7) Vælg backup type, som standard vælg altid sequentiel, destinationen skal ikke ændres.

8) Her fravælges Open direct.
Kontakt os hvis du ønsker Open direct, vi anbefaler dog man ikke bruger dette.

9) Backup encryption: Vi anbefaler at man vælger at bruge encryption.
Metoden kan vælges nedenfor.
Ved default er skal man lave et password specifikt til backup set.
Som udgangspunkt kan vi anbefale man bruger ”user password”

10) Skriv kode til encryption og gem den et sikkert sted, gerne i password husker eller på et stykke
papir opbevaret et sikkert sted.
Uden encryption key kan man ikke restore en filer.
Hvis man mister sin encryption key kan man få den genskabt gennem os, dette er dog en
kompliceret proccess og derfor ikke en gratis service, kontakt os for mere informtion.

11) For at klienten kan tage backup af alle filer og fra låst bruger skal man angive adgangs oplysninger
til brugeren.

12)

