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Instalacja oprogramowania
Jeli chcesz backupowa maszyny wirtualne, to
pamitaj, e ShadowProtect dziaa na poziomie
zwirtualizowanego systemu, a nie hypervisora.
Dlatego na kadej z maszyn musi by
zainstalowany agent bakupu.

1. Pobierz instalator programu z poniszego adresu:
http://www.stc-polska.pl/Lightboxy/trial/Formularz-Trial-STC-Desktop
2. Podczas instalacji wybierz opcj instalacji domylnej. Po zakoczeniu procesu instalacji wymagane
jest ponowne uruchomienie komputera.
Wicej informacji o instalacji znajdziesz tutaj: http://www.storagecraft.com/support/node/19983 **

Tworzenie backupu
Opcja harmonogramu Continuous Incrementals
umoliwia jednorazowe utworzenie backupu
penego, a nastpnie tylko plików przyrostowych, co
pozwala ograniczy ilo miejsca potrzebnego na
przechowywanie plików kopii. Tryb Continuous
Incrementals jest niezbdny, aby moliwe byo
skorzystanie z funkcji odtwarzania HeadStart
Restore.

1. Po uruchomieniu programu kliknij Backup w zakadce Kreator (Wizards).
2. W pierwszym kroku wybierz partycje, które chcesz backupowa.
3. Wska, gdzie bakup ma by zapisany. Dostpne opcje to:
a. folder lokalny (kliknij Przegldaj... - Browse...),
b. folder sieciowy (z listy rozwijanej wybierz opcj <Dodaj lokalizacj sieciow...>
- <Add network location ...>).
4. Ustaw harmonogram tworzenia backupu.

Uwaga! Dla kadej partycji moe by utworzone tylko
jedno zadanie backupu przyrostowego.

5. Skonfiguruj opcje dla backupu. Moesz zdefiniowa kompresj, szyfrowanie czy podzia pliku.
Dodatkowo, w opcjach zaawansowanych moesz skonfigurowa wydajno tworzenia
backupu a take wpisa komendy lub skrypty, które zostan wykonane przed utworzeniem
migawki, po utworzeniu migawki oraz po wykonaniu caego backupu.
6. Uruchom zadanie backupu.

Wicej informacji o tworzeniu backupu znajdziesz tutaj: http://www.storagecraft.com/support/node/20014 **

Odzyskiwanie pojedynczych plików/folderów z backupu
Posiadajc backup, moemy odzyska z niego dowolny plik lub folder.
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany plik backupu i z menu kontekstowego wybierz Szybkie montowanie
(Quick Mount).
2. Plik zostanie zamontowany w systemie jako dysk wirtualny a jego zawarto zostanie wywietlona na ekranie.
3. Aby odzyska dowolny plik, wystarczy skopiowa go z zamontowanego dysku na dysk lokalny.
4. Po zakoczeniu odzyskiwania, dysk mona odmontowa - kliknij prawym przyciskiem myszy na dysk
wirtualny i z menu kontekstowego wybierz opcj Szybkie odmontowanie (Quick dismount...).
Wicej informacji o montowaniu plików backupu znajdziesz tutaj:
http://www.storagecraft.com/support/node/20037 **

Jeli chcesz edytowa zawarto backupu, musisz
go zamontowa przy uyciu kreatora (opcja
Montowanie - Mount z menu kontekstowego).
Tak zamontowany dysk musisz odmontowa
rónie przy uyciu kreatora (opcja Odmontowanie
- Dismount z menu kontekstowego), dziki czemu
wszystkie zmiany mog zosta zapisane do pliku
przyrostowego.

Odzyskiwanie dostpu do caego systemu
Dziki technologii VirtualBoot moesz w bardzo krótkim czasie uruchomi wirtualn kopi swojego systemu na dowolnym innym komputerze.
1. Na komputerze, na którym bdziesz uruchamia system z backupu musisz zainstalowa programy
ShadowProtect i OracleVirtualBox.
2. Wybrany plik backupu partycji systemowej kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego
wybierz VirtualBoot...
3. Kreator pozwoli Ci dopasowa ustawienia maszyny wirtualnej do Twoich potrzeb. Moesz edytowa
cz ustawie, lub pozostawi domylne.
4. Po zakoczeniu pracy kreatora rozpocznie si proces tworzenia i uruchamiania maszyny wirtualnej.
Ten proces nie powienien trwa duej ni 5 minut.

Aby skorzysta z technologii VirtualBoot
musisz mie zainstalowan odpowiedni
wersj VirtualBoxa.
http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.3.2/
VirtualBox-4.3.2-90405-Win.exe
Do dziaania tej technologii niezbdne jest
równie wczenie opcji wirtualizacji fizycznej
(VT-x/AMD-x w BIOSie) na komputerze, gdzie
maszyna bdzie uruchamiana.

5. W uruchomionym systemie moesz pracowa tak, jak na zbackupowanej maszynie.
6. Maszyna wirtualna moe by backupowana - uruchom lub zmie zadanie backupu w ShadowProtect na tej maszynie.
Wicej informacji o technologii VirtualBoot znajdziesz tutaj: http://www.storagecraft.com/support/node/20059 **

Zdalne zarzdzanie zadaniami backupu
Oprogramowanie ShadowProtect pozwala na zarzdzanie zadaniami backupu na maszynach zdalnych dziki wbudowanej konsoli
administracyjnej.
1. Uruchom program ShadowProtect i przejd do zakadki Widok zarzdzania (Management View).
2. Kliknij przycisk Dodaj (Add) aby doda maszyn zdaln. W wywietlonym oknie wypenij pola:
Nazwa serwera, Adres serwera, Nazwa domeny, Nazwa uytkownika, Haso. Pamitaj, e musisz
posiada prawa administratora w dodawanym systemie a take spenione musz by wymogi

Funkcj konsoli zarzdzania moe peni
dowolny komputer w sieci, na którym zostanie
zainstalowany ShadowProtect. Nawet, jeli
wybrany komputer nie ma by backupowany,
moesz na nim zainstalowa tylko skadniki
programu potrzebne do zdalnego zarzdzania.

dotyczce zdalnej instalacji i zarzdzania. ***
3. Gdy komputer pojawi si na licie, zaznacz go i kliknij Pocz (Connect).
4. Aby rozpocz zarzdzanie systemem zdalnym, kliknij Zarzdzaj (Manage). W tym momencie wszystkie zakadki górne w oknie programu
bd dotyczyy maszyny zdalnej, dziki czemu zdalnie moesz wykonywa wszystkie te czynnoci, które dostpne s te lokalnie.
*** Lista wymaga dotyczcych zdalnej instalacji i zarzdzania dostpna jest tutaj:
http://www.stc-polska.pl/resources/storagecraft/doc/dokumentacja/Wymagania_zdalnej_instalacji.pdf
Wicej informacji na temat zdalnego zarzdania znajdziesz tutaj: http://www.storagecraft.com/support/node/20047 **

Zarzdzanie plikami backupu

Aplikacja dostpna w ramach licencji podstawowej

Rozwizania firmy StorageCraft pozwalaj na zarzdzanie istniejcymi plikami backupu (dostpne opcje Weryfikacja, Replikacjia, Konsolidacja
i Retencja oraz HeadStart Restore). Suy do tego osobna aplikacja ImageManager, któr moesz pobra ze strony:
http://downloads.storagecraft.com/SP_Files/ImageManager-6-Setup.exe
Wicej informacji o zarzdzaniu plikami backupu znajdziesz tutaj: http://www.storagecraft.com/support/node/21039

Monitoring backupowanych stacji

Aplikacja dostpna w ramach licencji podstawowej

Aby mie pewno, e na kadej stacji backupy s wykonywane poprawnie, skorzystaj z narzdzia do monitoringu ShadowControl CMD.
Przez stron web bdziesz mia dostp do informacji o kadej z maszyn, a take bdziesz móg skonfigurowa wysyanie powiadomie oraz
generowanie raportów.
Wicej informacji o narzdziach do monitoringu znajdziesz tutaj: http://www.storagecraft.com/support/book/shadowcontrol-cmd-user-guide

** Pena dokumentacja techniczna w jzyku polskim dostpna jest pod adresem: http://www.storagecraft.com/support/node/20300
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