
Ohjelma – Yleiset asetukset

   1. Tiedostojen ja kohteiden määritteleminen

    

Avaa ohjelma klikkaamalla Online backup logoa 
tai klikkaa logoa kerran hiiren oikealla näppäimellä. Valitse 
valikosta Avaa.

   

Valitse ’Asetukset’.

1. Valitse valikosta ’Tiedostot’

2.  Valitse mitkä kohteet ja tiedostot 
varmistetaan.
Kaikkia kohteita ei kannata valita, 
valitse vain tärkeimmät tiedostot.
Älä esim. valitse koko C-asemaa, vaan 
vain siinä sijaitsevat tärkeät tiedostot.

3. Lopuksi tallenna



    2. Automaattinen ajastus

    

Avaa ohjelma klikkaamalla Online backup logoa 
tai klikkaa logoa kerran hiiren oikealla näppäimellä. Valitse 
valikosta ’Avaa’.

 

Valitse ’Asetukset’

1. Valitse valikosta ’Ajastus’

2. Valitse ’ajastettu varmistus 
päällä’ ja syötä kellonaika sekä 
päivät, jolloin varmistus 
tehdään.

3. Lopuksi tallenna



   3. Muut asetukset

     

Avaa ohjelma klikkaamalla Online backup logoa 
tai klikkaa logoa kerran hiiren oikealla näppäimellä. Valitse 
valikosta ’Avaa’.

    

Valitse ’Asetukset’

1. Valitse valikosta ’Asetukset’

’Asetukset’ välilehdellä pystyy
määrittelemään muita 
asetuksia, muun muassa 
kuinka monta versiota 
säilytetään palvelimella ja 
milloin ohjelma hälyttää.

2. Lopuksi tallenna



       

'Säilytä poistettuja tiedostoja' - Kuinka pitkään omalta tietokoneelta poistettuja tiedostoja 
säilytetään varmuuskopioiden joukossa. 'Säilytä poistettuja tiedostoja'. Kuinka pitkään omalta 
tietokoneelta poistettuja tiedostoja säilytetään varmuuskopioiden joukossa.

'Hälytä jos edellisestä varmuuskopiosta on kulunut' - Jos edellisestä varmistuksesta on 
kulunut yli 7 päivää, ohjelma hälyttää käyttäjää ruudulla sekä tietyissä ohjelmaversioissa tulee 
myös sähköpostihälytys, jos hälytys on valittu.

'Hälytä epäonnistuneista tiedoista, kun niitä on lähetty' - Joskus tulee vastaan tiedostoja 
joiden varmistus ei jostain syystä onnistu. Ohjelma yrittää useamman kerran lähettää 
epäonnistuneita tiedostoja ja jos määritetty kertamäärä ylitetään, ohjelma hälyttää käyttää 
hälyttää käyttäjää ruudulla sekä tietyissä ohjelmaversioissa tulee myös sähköpostihälytys, jos 
hälytys on valittu.

'Säilytä X versiota palvelimella' - Ohjelma säilyttää kaikista tiedostoista myös aikaisempia 
versioita. Näin voidaan kätevästi palauttaa tiedosto tietyn ajankohdan mukaan. Säilytettävien 
versioiden enimmäismäärä riippuu ohjelmaversiosta. Versiointi ominaisuutta ei ole kaikissa 
ohjelmaversioissa.

'Varmuuskopioi vain ajastettuina aikoina' - Jos kohta on valittuna, niin ohjelma tekee 
varmistuksia vain ajastettuina aikoina. Jos kohta ei ole valittuna, ohjelma voi ajaa varmistuksia 
myös muina ajankohtina, esim. jos ajastettu varmistus on jäänyt väliin, niin ohjelma suorittaa 
varmuuskopioinnin heti, kun tietokone on taas päällä ja internet-yhteys toimii. Kannettavissa 
tietokoneissa suositellaan, että tämä kohta ei ole valittuna.

'Varmuuskopiopalvelin' - Varmuuskopiot tallentuvat merkittyyn osoitteeseen. Tätä asetusta ei 
tarvitse muuttaa.


