Skapa en säkerhetskopia
A. Säkerhetskopia på usb-minne
1. Sätt i usb-minnet och ta reda på vilken enhetsbokstav det får
(vanligen d:, e: eller f:). Enhetsbokstaven går att se på ”Den här
datorn” eller ”Dator”.

Bild 1.

2. Gå i PigWin till Arkiv| Skapa fil med säkerhetskopia.
Programmet går nu igenom alla filer som hör till besättningen. När
genomgången är klar visas bild 1.
3. Viktigt! Kontrollera att det står Antal=1, dvs. att det blir en
enda fil av säkerhetskopian. Om det står något annat än 1 måste
”Max” ändras från 1,4 Mb till t.ex. 10,0 Mb.
4. Klicka på knappen Skapa kopia varvid bild 2 visas. På denna bild
skall du nu tala om var säkerhetskopian skall sparas.
5. Välj enhet i rutan vid texten "Enheter:" längst ner till höger på
bilden. Välj också mapp om säkerhetskopian ska sparas i någon
undermapp på USB-minnet.
Bild 2.
6. Notera vilket filnamn säkerhetskopian får. I rutan "Filnamn:" föreslår vanligen programmet ett namn som
börjar med besättningsnumret och slutar med awz. Klicka
OK.
Tips! Ändra gärna filnamnet till dagens datum. Då går
det att spara flera säkerhetskopior på usb-minnet utan
att de skriver över varandra. Skriv datum med bara
siffror och högst åtta tecken. Observera att punkten
och awz som står sist måste stå kvar. Godkända namn
är t.ex. 20111231.awz eller 311211.awz.

Välj enhet!

7. När filen är sparad släcks det översta bildfönstret,
klicka Stäng på den bild som är kvar.
Klart! Kontrollera gärna att filen ligger där du avsett att spara den.
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B. Säkerhetskopia på Internet - webbackup
Webbackup kallas en säkerhetskopia som sänds via Internet och som då sparas på en server som bara
PigWin har tillgång till. Med bredbandsuppkoppling går det mycket snabbt att göra en webbackup. Med
modem tar det lite längre tid.
Gör så här:
1. Koppla upp datorn mot Internet (behövs vanligen inte med bredband). Du behöver inte gå till någon
speciell adress på Internet.
2. Starta PigWin Sugg och klicka på ikonen för Webbackup.

3. Du får sedan bekräfta att du vill sända en
säkerhetskopia till Genetics server, svara ”Ja” (se bild till
höger).
Tidsangivelsen på bilden gäller då man sänder en
normalstor besättning (som brukar få plats på 1-2
disketter) med modem.
4. Nu skapar programmet först en säkerhetskopia och
därefter sänds den automatiskt. Under sändningen visas
en bild ”FTP Session”. När webkopian är klar kommer
man tillbaka till PigWin´s huvudbild.
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