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8.2. Cadastros 

Neste módulo estão concentradas as rotinas de cadastramento dos dados essenciais para o correto 

funcionamento da Soroteca, cujo objetivo é configurar os itens necessários para a construção da 

soroteca. 

 

8.2.4. Backup 

A seguir será apresentado o caminho para realização do Backup dos arquivos da soroteca. Backup é 

onde será configurado o salvamento automático das pastas do Esmeralda Visual. É uma copia base dos 

documentos do Esmeralda Visual e dos bancos de dados. 

 

Importante: O horário de backup automático do sistema deve ser configurado para ser realizado fora 

do horário de funcionamento do sistema para que sejam evitados erros durante o salvamento das 

pastas e bancos de dados.   

 

 

1) Acessar o Módulo Soroteca. 
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2) Clicar em Cadastros.  
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3) Clicar em Backup.  
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4) Clicar em Configurar. 
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5) Ao clicar em Configurar, abrirá uma tela para configuração do Backup da soroteca. Observar 

instruções a seguir. 

 

 

  
 

1) Status do Backup: Informa o dia e horário do ultimo backup realizado e do próximo. Clicando 

sobre Status do Backup, a tela expande-se podendo ver todo o status, utilizado principalmente quando 

ocorre algum erro. No caso de ocorrer algum erro, o mesmo será apresentado em vermelho no status, 

informando o motivo do erro e o sistema emitirá uma mensagem de erro ao inicializar o sistema para 

todos os usuários.  

2) Origem EV_DOC: Informar o caminho onde estão os documentos do Esmeralda Visual no servidor. 

3) Origem Interfaceamento: Caminho da pasta do interfaceamento, que contém os arquivos 

recebidos pelo driver do equipamento de automação com o lançamento dos resultados. Colocar o 

caminho da pasta para que seja feito o backup automático dela também. Normalmente não é utilizado, 

mas pode-se configurar se desejar o backup desta pasta. 

4) Destino no SQL Server: Backup é a copia dos bancos de dados para outro lugar. É possível 

escolher o local dos arquivos que serão arquivados. Portanto pode-se dizer onde deseja-se que o SQL 

faça a cópia destes arquivos. 

5) Destino Documentos: Informar o caminho que desejar que os arquivos sejam copiados. Também 

pode ser um caminho de rede para que o backup seja realizado em outro em computador. 

6) Usuário: Utilizar usuário e senha quando o destino do backup for em outro computador, que não 

no mesmo servidor. Informar o usuário do computador no qual será feito o backup. 

7) Senha: Informar a senha do usuário do computador no qual será feito o backup. 

8) Iniciar: Informar a hora de início para execução do backup. 

9) Backup: É possível habilitar ou desabilitar o serviço de backup automático. Habilitar para que 

ocorra o backup automático de acordo com as configurações informadas anteriormente, e desabilitar 

para que não ocorra nunca.  
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10) Ação Manual: A opção manual existe para que independente do horário configurado possa 

executar o backup manualmente. É possível escolher fazer o backup completo, dos bancos, da pasta 

Meu_lab, da pasta Interfaceamento ou dos arquivos INI, URL que são os arquivos de configurações das 

estações de trabalho configuradas para acessarem o Esmeralda Visual. 

11) Executar: Clicar para executar o backup manual de acordo com a ação escolhida.  

12) Refresh: Clicar em refresh para verificar o status atual. 

13) Gravar: Clicar em gravar para salvar as configurações informadas anteriormente. 

14) Cancelar: O botão cancelar fica inativo justamente para evitar que seja cancelado o backup 

durante sua execução. 
 


