System:

Backup-modul til Stellar mv.

Generelt:
Dette modul er et enkelt og letbetjent modul til sikkerhedskopiering af data.
Det er specielt velegnet til kopiering af data til Stellar Office økonomisystem og installerede
tillægsmoduler, da Stellars indbyggede backupsystem IKKE medtager data der tilhører eksterne
tillægsmoduler.
Systemet kan naturligvis tage sikkerhedskopi af alle andre former for data & dokumenter.
Backuppen kan køres automatisk eller manuelt. De dannede backupper dannes i et antal versioner og
gemmes altid lokalt på samme server / PC hvor Stellar er installeret, men kan derudover opsættes, så
backupper gemmes på cloud drev (som Dropbox og OneDrive) eller sendes med FTP til en ekstern server.
De dannede backupper er standard ZIP-filer, hvorfor en evt. tilbageføring sker på enkelt vis, vha. Explorer
eller anden filhåndtering.

Installation og opsætning.
Systemet installeres normalt automatisk i mappen under Stellar Office:
C:\Pstellar7\MariSoft\StellarBackup\ og de dannede backupper gemmes som standard her:
C:\Pstellar7\DataBackup\, men det er helt frit at vælge andre mapper.
Hent modulet her: https://www.marysoft.dk/download/setup_stellarbackup.exe
Under installationen vises dette billede hvor man bestemmer installationsmapperne samt hvornår backup
skal køres:
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Og til sidst dette billede:

Læser man README.TXT filen finder man kort teknisk information om opsætningen, herunder opsætning
af eksternt SFTP program til brug for upload til en cloudserver som AMAZON S3.

Kørsel af programmet.
Når programmet startes – enten automatisk eller ved klik på denne ikon på skrivebordet:

Kan man i startbilledet om ønsket klikke på knappen [Setup] hvorefter billedet med yderligere
opsætninger vises (har man angivet et password til ZIP-filerne skal der bruges et password for at komme
ind i setup - dette er: HEMMELIG):
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I opsætningen kan man angive følgende:
· Hvor mange backup sæt man ønsker at gemme.
· En yderligere placering af dannede backupper (Backup 2 mappen).
· Tilrette de angivne filspecifikationer, f.eks. skal man fjerne linierne med ”MariSoft” såfremt man
ikke har tillægsmoduler fra os (ellers kommer der en fejlmeddelelse ved kørsel). Som det ses kan
man anvende ”wildcards” (*) i filspecifikationerne.
· Yderligere angivelse af op til i alt 14 specifikationer af filer / dokumenter der skal medtages. Har
man behov for flere filspecifikationer, kan man i den angivne INI-fil manuelt indlægge op til i alt
25 filspecifikationer. Åben programmappen og tilret INI-filen med notesblokken.
· Oplysninger om evt. FTP upload der skal udføres efter backuppen er kørt.
· Evt. password som de dannede ZIP-filer skal krypteres med.
· Og evt. kommando (f.eks. batch-fil) der skal køres før og efter backuppen – disse kommandoer
kan køres skjult.
Sidstnævnte kan f.eks. anvendes til at sende backuppen til anden cloudserver med SFTP-program.
Se i README.TXT om AMAZON S3 opsætning med WinSCP programmet, og eksempel på batch- &
kommandofil der ligger i installationsmappen.
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