
Mitä tehdä – Ongelmia clientissa

   Ei varmuuskopioita kuukauteen/pitkään aikaan   

Jos varmuuskopioita ei ole otettu kuukauteen/pitkään aikaan kannattaa 
ensimmäiseksi ladata uusin versio ohjelmasta. 
Ohjeita kannattaa kokeilla yksi vaihe kerrallaan ja vaiheiden välissä tarkistaa 
onko ongelma hävinnyt.

   1. Lataa uusin versio   

     

 
Uusimman ohjelmaversion voi ladata 
osoittessta www.nexetic.com

Valitse ’Save file’/’Tallenna’.

 Paina OK.

Kysymys ilmestyy 
siksi että tiedosto 
on .exe muodossa.

   

 
Valitse ’Suorita’ jos haluat asentaa ohjelman. 
Jos haluat keskeyttää valitse ’Peruuta’.

http://www.nexetic.com/


      

 Valitse asennuksen aikana käytettävä kieli.
 Kun olet valinnut kielen paina OK.

  
Valitse Seuraava jatkaaksesi 
asennusta.

Jos haluat keskeyttää 
asennuksen valitse Peruuta

          

Valitse ’Käynnistä’, näin 
ohjelma käynnistyy 
itsestään  asennuksen 
jälkeen. 

Lopuksi paina ’Lopeta’



   2. Tarkista ajastukset   

 Avaa ohjelma klikkaamalla Online backup logoa  tai klikkaa 
logoa kerran hiiren oikealla näppäimellä. Valitse valikosta ’Avaa’.

Valitse ’Asetukset’

 

1.  Valitse valikosta ’Ajastus’

2. Varmista että ajastettu 
varmistus on valittuna.
Valitse sen jälkeen kellonaika 
ja päivät jolloin 
automaattinen 
varmuuskopiointi tulee 
tapahtua.

3. Lopuksi tallenna.



   3. Manuaalinen varmuuskopiointi

 Avaa ohjelma klikkaamalla Online backup logoa  tai klikkaa 
logoa kerran hiiren oikealla näppäimellä. Valitse valikosta ’Avaa’.

Valitse ’Asetukset’

1.  Valitse valikosta 
’Varmuuskopio’

2. Valitse ’Ota varmuuskopio’



4. Muut korjaustoimenpiteet

4.1 Palomuurin tarkistus

Valitse tietokoneen 
ohjauspaneelista (Käynnistä -> 
Ohjauspaneeli) ’Windowsin 
palomuuri’

 

1. Valitse valikosta ’Poikkeukset’

Tarkista jos Online backup - ohjelma on 
lisätty poikkeuksiin.

Jos et löydä ohjelmaa poikkeuksista:
2. Valitse ’Lisää ohjelma..’



  

1. Selaa ohjelma-listaa kunnes löydät 
Online backup - ohjelman.
Valitse ohjelma klikkaamalla sitä.

2. Paina lopuksi OK

1. Tarkista että Online backup – ohjelma 
on lisätty poikkeuksiin.

HUOM! Ohjelman lisääminen 
poikkeuksiin saattaa suurentaa 
tietoturvariskiä, mutta edistää joidenkin 
ohjelmien toimivuutta.

2. Paina lopuksi OK



4.2 Tarkista service

  

Valitse tietokoneen ohjauspaneelista (Käynnistä -> 
Ohjauspaneeli) ’Valvontatyökalut’

Valitse ’Palvelut’

Tarkista että 
Backup Service on 
varmasti päällä, jos 
ei klikkaa Backup 
Service tekstiä ja 
paina sen jälkeen 
’Aloita’. 
Uusimmassa 
versiossa service 
tulisi käynnistyä 
automaattisesti sen 
sammuessa.

          

Jos ongelma ei ratkea yllä mainittujen ohjeiden avulla, on syytä ottaa yhteyttä 
pääkäyttäjään tai tukeen.


