Backup
Utility
– fra Navision til NAV 2017

ExpandIT Backup Utility gør det muligt at planlægge og automatisere konsistent og
pålidelig backup af NAV/Navision.
Konsistens er vigtigt:
Ikke overraskende laver denne funktion en backup
af NAV/Navision’s database, men den gør mere: Den
udfører et konsistenscheck af den kørende database
Hvorfor er det vigtigt?
Fordi NAV/Navision’s databasestruktur vil forhindre
en genindlæsning af hele databasen, hvis bare et
felt er inkonsistent.
Hvad er konsistens?
NAV/Navision’s betydning af konsistens er, at hver
enkelt post giver mening for et økonomisystem ingen etbenede posteringer her!
Hvad betyder det for os?
Det betyder, at hvis I tager backup af jeres
hardware-server inklusiv jeres NAV/Navision
database-fil (.fdb) eller hvis I tager en SQL Server
backup, så er jeres backup ikke konsistenschecket.
Det er enkelt:
Trin 1
Giv ExpandIT Backup Utility den nødvendige adgang
til NAV/Navision og angiv, hvad I ønsker at tage
backup af.
Trin 2
Angiv hvad I ønsker ExpandIT Backup Utility skal
gøre, når backup’en er gennemført eller hvis den
opdager, at noget ikke er, som det skal være.
Trin 3
Gem så mange forskellige backup-konfigurationer,
som I har brug for og planlæg jeres NAV/Navision
backup sammen med jeres andre Windows jobs.

”Med
ExpandIT
Backup Utility
ville vi havde
sparet en uges
produktionsstop og
ikke mistet data.”
- Tidl. IT-Chef Falbe
Hansen, Henrik
Frandsen

ExpandIT Utilities kan bestilles på sales@expandit.com
ExpandIT Utilities leveres af et verdensomspændende netværk af ExpandIT forhandlere.

Funktionalitet

ExpandIT
Backup
Utility
Standard

ExpandT
Backup
Utility
Professional

ExpandIT
Backup
Utility
Enterprise

Ubemandet backup
Automatiseret, ubemandet NAV/Navision backup planlagt sammen med de
andre Windows opgaver
Konsistencheck af den kørende NAV/Navision database
Udfører konsistenscheck af kørende database under backup-jobbet
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Lille .fbk backup-fil
Laver en NAV/Navision backup-fil (.fbk), der kun indeholder reelle
data fra databasen
Email
Sender backup status via email
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SQL Server backup
Gør det muligt kun at tage backup af udvalgte selskaber

●

●

●

Backup af udvalgte selskaber
Backup af NAV/Navision system på SQL Server
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Native server backup
Backup af NAV/Navision system på native server
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Gem NAV/Navision Server Cachen
Cached data på serveren resettes, hvilket giver bedre performance
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NAV/Navision Financials backup
NAV/Navision Hotcopy findes kun til v /NAV Attain
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Komprimering af .fbk backup-fil
Danner en komprimeret zip-fil af fbk backup-filen
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System-log
Skriver backup status i system-loggen
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Kør program ved succes
Afvikler eksternt program, hvis backup’en er gået godt
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Kør program ved fejl
Afvikler eksternt program, hvis backup’en fejler
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Fil-navne
Brug tid, dato og tæller til at navngive backup-filerne
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Konsistenscheck af backup-fil
Udfører konsistenscheck af backup-filen.
Undersøger evnen til genindlæsning.
Hurtig genindlæsning
Gør det muligt hurtigt at genindlæse kopi af database filen

ExpandIT Backup Utility kan hentes på www.expandit.dk og kommer med en
demonstrationslicens, der kun tager backup af firmainformationer.

ExpandIT Utilities kan bestilles på sales@expandit.com
ExpandIT Utilities leveres af et verdensomspændende netværk af ExpandIT forhandlere.
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