Een backup maken met IMSBACKUP.EXE
Zorg dat het boekhoudprogramma afgesloten is !
Start het programma imsbackup.exe op ( het bevindt zich in de map c:\winimseuro)
Om een nieuwe backup te maken klik op “nieuwe BU”, kies daarna de locatie en de naam van deze backup. De
extentie ZIP wordt automatisch toegevoegd. ( vb : mijneerstebackup). Klik daarna op openen.

Vervolgens klik je op de knop “backup”. Naargelang de instellingen krijg je het parameterscherm of het
selectiescherm om bestanden toe te voegen aan de backup. ( Indien je het parameterscherm sluit het, dan krijg je
een melding dat er geen bestanden geselecteerd zijn en daarna krijg je onderstaand scherm.
Kies de schijf en map die de data bevat ( in ons voorbeeld : c: \beer\beer2005 )
Klik op de knop “selecteer alles”
Klik daarna op de knop “bestanden +” ( de tabellen worden naar rechts gecopieerd)
Vink de opties NIET aan
Klik daarna op uitvoeren.

Daarna worden de tabellen aan het zipbestand toegevoegd. ( Het zipbestand is de BU-unit die je aanmaakte bij
het het begin van deze uitleg.).
Op het volgende scherm zie je het resultaat van deze uitvoering.

Klik op OK en daarna op sluit ventser.

Het resutaat zie je hieronder.
In het rood zie je de naam en locatie van het backupbestand.
Daaronder zie je de tabellen die in de backup zitten ( naam, compressie, compressiegrootte, bestandsgrootte,
datum en tijd en compressiefactor.

De werkwijze om een backup terug te plaatsen verloop gelijkaardig.
Het uitvoeren van een restore
Kies de optie open BU om de te restoren backup te selecteren.

Selecteer het zipbestand en klik op openen.
Klik daarna op de knop “restore”. Negeer het parameterscherm ( zie hoger) en bepaal zelf de restore lokatie voor
de gegevens. ( dwz. kies de juiste schijf (c:\…) en plaats U in de map die de data bevat die je wil overschrijven
met de gegevens die in de backup zitten. ( in het voorbeeld c:\beer\beer2005).

Gebruik mapinfo zet je op “NEEN”.
Overschrijf bestanden zet je op “JA”.
Welke bestanden zet je op “ALLE BESTANDEN”.

Klik daarna op OK om de gegevens terug te plaatsen ( Het boekhoudprogramma moet afgesloten zijn).
Indien correct uitgevoerd worden de gegevens teruggeplaatst in de juiste datamap van de unit

De restore kan eveneens gebeuren met een bestand aangemaakt het autobackupprogramma of met gelijk welk
programma dat de zipfiles kan verwerken.
AANDACHT : De huidige gegevens in uw datamap worden onherroepelijk overschreven door het uitvoeren van
een restore. Indxien je twijfelt neem je best eerst een bakup van de huidige gegevens van dit boekjaar.

