Käyttöohje OnlineBackup.fi asiakkaille

1. Lataa OnlineBackup -lite asennusohjelma
Lataa koneellesi OnlineBackup Lite asennusohjelma. Sen voi ladata osoitteesta
http://www.onlinebackup.fi/lite
Valitse ensin versio joka vastaa
käyttöjärjestelmääsi.
2. Ohjelman asentaminen
Avaa tietokoneesi kansio johon latasit OnlineBackup
Lite –asennusohjelman. Tuplaklikkaa tiedostoa
jonka latasit tietokoneellesi.
Tietokoneesi saattaa esittää kysymyksen
asennuksen luotettavuudesta. Vastaa tähän
kysymykseen Asenna/Run (Pitää klikata 1-3 kertaa)
Tämän jälkeen valitse asennuskieleksi Suomi ja
Seuraa asennuksen antamia ohjeita.
3. Asennuksen jälkeen sovellus käynnistyy
automaattisesti
Mikäli olet saanut jo tunnuksen ja salasanan klikkaa
ruudun alareunassa olevaa tekstiä:
Minulla on jo tunnukset, Tämän jälkeen avautuu
kirjautumisikkuna, johon voit antaa tunnukset.
Mikäli sinulla ei ole vielä tunnuksia voit luoda uudet
tunnukset täyttämällä Käyttäjätiedot ja
Yhteyshenkilön. Syötä vielä Sähköpostiosoitte.
Varmista, että antamasi osoite on oikein.

Jos olet palauttamassa tietoa, seuraavia kohtia ei pidä täyttää. Siiry tässä tapauksessa
kohtaan 8.
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3. Valitse varmistetavat kansiot ja tiedostot
Kun olet kirjautunut sisään OnlineBackup -liten
avustetoiminto käynnistyy. Tämän avulla voit valita
varmuuskopioitavat tiedostot.
OnlineBackup -lite tuntee yleisimmin turvakopioitavat
tiedostot: Voit valita helposti useimmin käytettävät
kohteet. Advanced/lisäasetukset -napin kautta pääset
tarkentamaan kansioita ja tiedostoja, joita
varmuuskopioidaan.
Paina Next/Seuraava. Sovellus kysyy salasanan, jonka avulla tiedot salakirjoitetaan. On
ehdottoman tärkeää, että et hävitä tätä salasanaa! Paina Save/Tallenna

4. Alarivin painikkeet:
Käyttäjäprofiili:
Mies -kuvake (1. vasemmalta) voit vaihtaa salasanaasi sekä tallennettua sähköpostiosoitetta.
Varmuuskopioitavat tiedostot:
Kansion -kuvake: (2. vasemmalta) voit valita varmuuskopioitavat tiedostot ja kansiot
Varmuuskopioinnin ajastus:
Kalenteri kuvake (keskimmäinen) muokataan ajankohtia, jolloin varmuuskopionnit tehdään.
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5. Varmuuskopioinnin asetus:
Kiintolevy ja ratas - kuvake. (2. oikealta). Näihin asetuksiin ei normaalisti tarvitse tehdä
muutoksia.
6. Varmuuskopiointilokit:
Lehtiö - kuvake. (1. oikealta). Lokipainikkeen kautta näet historiatietoja
turvakopiointitapahtumista

7. Varmuuskopiointi (OnlineBackup)
Klikkaa Varmuuskopiointi -nappia. Ohjelma suorittaa kopioinnin asetusten
mukaan.

8. Tiedostojen palautus (OnlineRestore)
Klikkaa Palautus -nappia . Sovellus antaa tämän jälkeen valita, mitä haluat
palauttaa

9. Varmuuskopioitujen tiedostojen käyttö internetisssä
OnlineBackup.fi palveluun kopioituja tiedostoja voidaan palauttaa myös verkosta web-selaimen
avulla, ilman erillistä ohjelmistoa. Kirjaudu järjestemään osoitteessa
http://www.onlinebackup.fi/
Tarvitset salasanan, käyttäjätunnukseksi sekä salausavaimen, jonka annoit asennuksen
yhteydessä.
Testitunnuksilla varmuuskopioiden maksimikoko
rajoitettu 500 megatavuun. Varmuuskopiota
säilyteään vain kuukauden ajan palvelimella.

Käyttöoikeus ja levytilaa voidaan ostaa www.OnlineBackup.fi sivujen kautta tilauskaavakkeella.
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