O backup existe como forma de prevenir que os arquivos sejam apagados acidentalmente, seja por falha
física (quedas de energia, defeitos no HD, defeitos do sistema operacional, infecção por vírus, etc.) ou por
falha humana. O backup garante a integridade dos dados, de arquivos, dos bancos de dados e das
conﬁgurações, entre outras coisas.
PARTE 1. Arquivos a serem salvos para o Backup do Sistema Esmeralda Visual
Copiando a pasta EvServerAgent, serão salvos todos os arquivos selecionados no backup do
Sistema Esmeralda.
Nota: Todos os arquivos necessários para a realização do Backup encontram-se no
servidor do sistema, portanto todo o procedimento deverá ser realizado no servidor.
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Para ter acesso à pasta de conﬁguração de backup, acesse o menu Conﬁgurações.

Este passo a passo irá orientar a execução de um backup seguro para o sistema Esmeralda Visual, o
passo a passo será deﬁnido em duas partes: a primeira com os arquivos a serem salvos, seus caminhos
e considerações importantes para o Backup. A segunda tratará de mídias (locais para gravação dos arquivos
e destino das cópias).

Clicar em EV Server Agent, depois em Arquivo X. O sistema irá solicitar uma senha.

Veriﬁcar o caminho de Destino do Arquivo X, para realizar o backup em HD externo, Pen drive, etc.
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O ArquivoX criado é desmembrado em pastas contendo Ano\Mes\Dias. Diariamente este arquivo
é atualizado. Possibilidades para backup:
4.1. Copiar a pasta ArquivoX. Serão copiados todos os arquivos e com isso o volume de dados
será maior (Mais indicado);
4.2. Copiar a pasta Ano. Serão copiados todos os arquivos referentes ao ano em questão
(Menos indicado);
4.3. Copiar a pasta Mês do Ano em questão. Serão copiados apenas os arquivos daquele mês
(Menos indicado);
4.4. Copiar somente o arquivo referente ao dia (Não indicado);
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Clicar em Backup. Veriﬁcar o caminho de Destino do SQL Server e Destino Documentos,
para realizar o backup em HD externo, Pen drive, etc.

PARTE 2. Mídia para gravação dos arquivos e destino das cópias:
É recomendável que o backup seja feito em dispositivos de armazenamentos externos do servidor
(outros computadores, mídias de CD, DVD, pen drive etc). Feito o backup, o mesmo
deve ser identiﬁcado e armazenado de preferência em local externo ao local de origem.
Para maiores informações acesse o site: www.tcmnet.com.br
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