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Säkerhetskopiera 

Förutsättningar Säkerhetskopiering skall du utföra ofta. Det tar i regel inte 
mer än ett par minuter att säkerhetskopiera, men det kan ta 
dagar att återskapa försvunnen data, om det överhuvudtaget 
går. 

Säkerhetskopieringen kopierar alla data i kartmodulen för alla 
skördeår. Säkerhetskopian blir i allmänhet mellan 2-10 Mb 
stor. Om du även har skördekarteringar i kartmodulen kan 
säkerhetskopian bli på upp till 200 Mb stor 

 

OBS Kartmodulen och växtodlingsmodulen säkerhetskopieras var 
för sig. Denna beskrivning gäller säkerhetskopiering från din 
kartmodul.  

Har du flera databaser säkerhetskopieras var och en för sig. 

Läs ut säkerhetskopia 

För att läsa ut väljer du Välj 
driftsenhet 

 
Markera databasen raden du 
vill läsa ut och välj Säker-
hetskopiera 

 

 

 

Här ser du vilken databas du 
läser ut. 

 

 

 

Du kan även säkerhetskopiera 
symboler, import/export filer 
men detta måste ske i en 
separat säkerhetskopia, för 
varje filtyp 
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Som standard läggs backup i 
mappen C:NSWS\backup. Vill 
du t.ex. spara ned på ett USB-
minne, kan du kan ändra 
sökväg med Uppsättning av 
säkerhetskopior 

 
Ange en ny sökväg här.  

 
Du kan peka ut sökvägen med 

 
Välj önskad plats och OK 

 
 

 

För att läsa ut säkerhets-
kopian, väljer du Läs ut 
säkerhetskopia till 
hårddisk 

 
Svara Ja på beskedet och 
denna läses ut. 

 
OBS. Tidigare 
säkerhetskopia skrivs över. 
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Läs in säkerhetskopia 

För att läsa in väljer du Välj 
driftsenhet 

 
och Säkerhetskopiera 

  
 

Välj Läs in säkerhetskopia 
från hårddisken 

  
 

Du kan peka ut sökvägen med 

 
Välj önskad backup fil och 
öppna. 

 
Du skall se driftsenhets 
numret i raden Välj säker-
hetskopia. Godkänn med OK 

 

 

En dialog visas med vad 
säkerhetskopian innehåller, 
vänstra kolumnen 

 

Du ser också när säkerhets-
kopian är skapad, som du är 
på väg att läsa in 

Godkänn med OK 

 

I nästa bild, svara Ja 

 
 

Säkerhetskopian läses in 

 
 


