Gendan mine forretningskritiske data med Databoks online backup
Denne guide beskriver hvordan du gendanner dine data vha. Databoks online
backup. Det eneste det kræver, er at du har en computer der er på internettet og
Databoks kontonavn og adgangskode. Husk at du kan hente dine data over alt i
verden, hvornår du måtte ønske det. Det kræver bare at du har adgang til en
computer, der er koblet til internettet og hvor der er installeret en browser.
Guide til at gendanne data via internettet trin 1.0 til 12
Trin 1.1 – Log på din DATABOKS fjern-backup konto
Du skal starte med at logge på din personlige DATABOKS online backup konto, for
at vælge hvilke filer der skal gendannes. For at logge på din personlige konto skal
du gå ind på www.databoks.dk forside.

Trin 1.2
Skriv dit kontonavn og kode i bruger log-ind boksen på forsiden og tryk herefter på
”fortsæt”.
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Trin 2.
Nu bliver du logget ind på din personlige administrationsside. I øverste venstre
hjørne skal du trykke på knappen ”Genskab” – Trin 1.

Trin 3.
Her ser du en oversigt over alle dine backup-sæt. Et backup-sæt er en selvvalgt
mængde filer og mapper, som der bliver taget backup af, på en given
computer/server.
Tryk på det backup-sæt som du vil gendanne data fra- Trin 1. Hvis du vil gendanne
hele backup-sættet, skal du sætte et flueben ud for det ønskede backup-sæt.

Trin 4.
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Når du klikker på det ønskede backup-sæt kan du se hvilke filer og mapper der er
gemt. Først skal du vælge fra hvilken data du ønsker at gendanne data fra – Trin 1.
I dette eksempel vil jeg gerne gendanne en fil, som den så ud d. 22-03-2005 kl.
13:59.

Trin 4.2
Nu skal du vælge hvilken mappe/mapper eller fil/filer du vil gendanne. I dette
eksempel ønsker jeg alene at gendanne filen ”husk!!.txt. Derfor sætter jeg et
flueben ud for den ønskede fil – Trin 2.
Trin 4.3
Nu er vi klar til at genskabe filen. Husk at dine data altid vil blive lagt ned på den
computer, hvorfra du foretager genetableringen. Klik på knappen ”Genskab” – Trin
3.
Trin 5.
For at dine valgte data kan blive gendannet på den computer du sidder ved, skal du
aktivere et lille Java-program. Vent på at programmet loader. Du skal klikke på
knappen ”Genskab”, når den kommer til syne. Det kan godt tage et lille øjeblik –
Trin 1.

3

Trin 6.
Databoks online restore manager er nu klar til at lægge dine filer ned på din
computer. Databoks online restore manager vil placere dine mapper og filer i
samme orden, som de lå på den computer data er hentet fra. Det betyder at alle
mapper og filer vil blive oprettet på den computer du gendanner på, også selvom
mappestrukturen ikke findes i forvejen. Det er ikke muligt at ændre stien – Trin 1.
Trin 6.2
Det er kun muligt at gendanne dine data hvis du har den rigtige krypteringsnøgle.
Den kode du bruger til at logge ind med, er identisk med din krypteringsnøgle.
Indtast din kode/krypteringsnøgle i feltet ”Dekrypteringsnøgle” – Trin 2.
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Trin 6.3
Klik på ”Start” nede i højre hjørne for at starte overførslen af data – Trin 3.
Trin 6.4
Du kan følge overførslen og gendannelsen i informationsfeltet i midten – Trin 4.
Du har nu gennemført en data gendannelse med Databoks online backup. Har du
spørgsmål er du velkommen til at sende os en mail på support@databoks.dk . Du
kan også få mere hjælp på vores FAQ.
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