
  TRBהסבר מערכת גיבוי 

TRB –Trio Remote Backup  
  על גבי האינטרנט.מאובטח ומוצפן שרותי גיבוי מרוחק 

  השרות מאפשר לגבות מידע מהמחשב או השרת שלך למערכת
  .של נטוויז'יוןשרתים הבחוות הגיבוי של טריו 

  

   המיועדת להתקנה על   OBMTRBהסבר על התקנת והגדרת 

  שרת או מספר מחשבים באותה רשת, לגיבוי קבצים, בסיסי נתונים, ותיבות דואר

  התקנה

   trb_obm.exeמריצים את תוכנת ההתקנה 

  להפעלת התוכנה. אישורבמידה וקופצת הודעת מערכת יש ללחוץ על 

  בוחרים את שפת ההתקנה ותצוגת התוכנה בהדרכה נבחר בשפה העברית.

  

  להמשך. אישורנלחץ 

  להמשך. הבאנקבל את חלון ההתקנה הראשי ונלחץ על 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .הבאשלב הבא נקרא את הסכם רישיון השימוש ונאשר את קבלת ההסכם ונלחץ על 

  

  

להפעלת  סייםעד סיום ההתקנה ולאחר מכן בסיום ההתקנה נלחץ על נמשיך ללחוץ על הבא 
  התוכנה.

  

  אזהרה יש ללחוץ על אישור להמשך הפעלת התוכנה.במידה וקופצת הודעת 

  

  

  .הבאבחלון הבא נבחר שוב את השפה העברית בצד ימין למעלה ונלחץ על 



  

  

ם את שם המשתמש הרצוי ואת הסיסמה, החלון הבא הוא חלון מאד חשוב, בחלון זה אנחנו בוחרי
  לקבלת לוגים. מערכת הגיבויואת המייל שישמש לנו כתקשורת מול 

נבחר שם משתמש באנגלית ונבחר סיסמה חזקה באנגלית אשר תשמש לנו כמפתח של ההצפנה, 
תשכח לא תהיה בבקשה לשים לב בבחירת הסיסמה, בחירתה תשמש כמפתח הצפנה ובמידה והיא 

  קבצים במידת הצורך.אפשרות לבצע שחזור 

  

  בשביל להמשיך להגדרת התוכנה. שלחנלחץ על 

ונכניס  כבר משתמשהכפתור נחנו כבר לקוחות רשומים נלחץ בצד שמאל למטה על במידה וא
  את שם המשתמש הקיים והסיסמה.

  

  

  

  התוכנה ואנחנו עוברים אוטומטית להגדרת פרופיל הגיבוי. בשלב זה סיימנו את התקנת



 

תוכנת הגיבוי מאפשרת לנו גיבוי ברמת קליינט להרבה סוגים של בסיסי נתונים ותוכנות שזה אומר 
להלן אופציות וכדומה.  SQL ORACEL EXCHANGEגיבוי אמין ויציב גם של מערכות ותוכנות מבוססי 

  הגיבוי הנפוצות ביותר:

  גיבוי קבצים ותיקיות. -קובץ גיבוי .1
  גיבוי כולל של בסיס הנתונים של שרתי דואר. -  MS EXCHANGE. שרת גיבוי 2
  גיבוי של תיבות בודדות בשרת דואר ארגוני. -  Ms Exchange Mail Level. גיבוי 3
  וכו..) SAP(חשבשבת  SQLגיבוי של תוכנות מבוססות  -  MS SQL. שרת גיבוי 4
  . Hyper-Vגיבוי מערכות ווירטואליות מבוססות מייקרוסופט  - VM. גיבוי מיקרוסופט 5
  . VMWAREגיבוי מערכות ווירטואליות מבוססות  - VM VMware. גיבוי 6
  

  חדש נלחץ על הגדרות גיבוי (למטה בצד שמאל):  להוספת פרופיל גיבוי

  נלחץ על לחצן ה + (למעלה בצד שמאל): בחלון הבא  

לקביעת מקור הגיבוי. בחלון שנפתח נבחר את אופי פרופיל הגיבוי המבוקש ונמשיך לפי ההוראות 
  חשוב לתת בשם הפרופיל שם המתאים לפרופיל הגיבוי לפי הדוגמה הבאה:

  

  

  

  

  

  



  

בצד ימין למעלה במידה וקופץ חלון לשמירה הגדרות,  עזובליציאה מהתוכנה נלחץ על הלחצן 
  ללחוץ על כן.

  

  

  :מידע נוסף על התקשרות

  03-9537800: פוןטל

 support@grandadvance.co.il: מייל

  

  

  אנחנו מודים לכם על התקנת מערכת הגיבוי המתקדמת בעולם מבית טריו.

 


