הסבר על מסכי התוכנה
מסך
מצב

הסבר
המסך הראשי של תוכנת  Private Backupהמאפשר לך:


לקבל מידע אודות נפח הגיבוי הנמצא בשימוש בחלוקה לסוגי קבצים:
תמונות ,מסמכים ,סרטונים וכו'.



לקבל תמונת מצב מהו נפח האחסון הפנוי אליו ניתן לגבות עוד תיקיות
וקבצים



בחלקו השמאלי העליון של מסך זה קיים קישור בשם "רענן סיכום אחסון"
המסייע להציג את הנתונים העדכניים ביותר לגבי נפח האחסון הפנוי  /תפוס
(ללא לחיצה על קישור זה יתעדכן המסך מידי מספר דקות).

איך זה נראה?

מסך
גיבוי

הסבר
באמצעות מסך זה ניתן לבחור תיקיות לגיבוי .בחלקו המרכזי של המסך ניתן
לראות את התיקיות המגובות (תיקיה על המחשב מול העותק המגובה שלה על
השרת).
לחיצה בתחתית המסך על "הוסף תיקיה נוספת לרשימה" תפתח מסך חדש בו
תתבקשו לבחור את התיקייה החדשה שברצונכם לגבות.

איך זה נראה?

מסך
חיבור

הסבר
עד גרסה :.00000.0.5
במסך זה תוכלו לשלוט על מהירות העלאת הקבצים מהמחשב שלכם אל שרת
הגיבוי המאובטח של בזק בינלאומי.
כברירת מחדל ,האפשרות הנבחרת היא "גלוש מהר יותר" ,אשר מאפשרת לכם
להמשיך להשתמש בקישור האינטרנט שלכם כרגיל למגוון הפעולות שאתם
רגילים לעשות ללא כל הפרעה או עיכובים .פעולת הגיבוי תבוצע באופן איטי
למדיי ברקע ועלולה להימשך זמן רב (תלוי בנפח התיקיות שבחרתם לגבות).
אפשרות זו מומלצת לבעלי חבילת גלישה במהירות  2.5מגה ביט ומטה.
 2אפשרויות נוספות הן "מאוזן" ו"-סנכרן מהר יותר" .בחירה באחת מאפשרויות
אלה תבצע ותסיים את פעולת הגיבוי באופן מהיר משמעותית ,אך במידה
וברשותכם חבילת גלישה לא מספיק מהירה ,ייתכן ותרגישו האטה בביצועי
הגלישה באינטרנט או בפעולות מבוססות אינטרנט כמו הורדת קבצים או צפייה
בסרטונים אונליין.
"מאוזן" – אפשרות זו מומלצת לבעלי חבילת גלישה במהירויות  4-01מגה ביט .
"סנכרן מהר יותר"  -אפשרות זו מומלצת לבעלי חבילת גלישה במהירויות 02מגה
ביט ומעלה.

איך זה נראה?

חיבור

החל מגרסה :.00000.0.5
במסך זה תוכלו לשלוט על מהירות העלאת הקבצים מהמחשב שלכם אל שרת
הגיבוי המאובטח של בזק בינלאומי.
כברירת מחדל ,האפשרות הנבחרת היא "גלוש מהר יותר" ,אשר מאפשרת
לכם להמשיך להשתמש בקישור האינטרנט שלכם כרגיל למגוון הפעולות
שאתם רגילים לעשות ללא כל הפרעה או עיכובים .פעולת הגיבוי תבוצע באופן
איטי למדיי ברקע ועלולה להימשך זמן רב (תלוי בנפח התיקיות שבחרתם
לגבות) .אפשרות זו מומלצת לבעלי חבילת גלישה במהירות  2.5מגה ביט
ומטה.
 2אפשרויות נוספות הן "מאוזן" ו"-סנכרן מהר יותר" .בחירה באחת
מאפשרויות אלה תבצע ותסיים את פעולת הגיבוי באופן מהיר משמעותית ,אך
במידה וברשותכם חבילת גלישה לא מספיק מהירה ,ייתכן ותרגישו האטה
בביצועי הגלישה באינטרנט או בפעולות מבוססות אינטרנט כמו הורדת קבצים
או צפייה בסרטונים אונליין.
"מאוזן" – אפשרות זו מומלצת לבעלי חבילת גלישה במהירויות  4-01מגה ביט
"סנכרן מהר יותר"  -אפשרות זו מומלצת לבעלי חבילת גלישה במהירויות 02
מגה ביט ומעלה.

איך זה נראה?

מסך
אודות

הסבר
מסך זה מספק מידע אודות מספר הגרסה של תוכנת .Private backup
כמו כן ,במידה והתוכנה שברשותכם איננה מעודכנת לגרסה החדשה ביותר,
יופיע כפתור שדרוג.

איך זה נראה?

אפשרויות נוספות בתוכנת הגיבוי:
הסבר

אפשרות
פתח את תיקיית

תיקיית  Private Backupשממוקמת על שולחן העבודה תיפתח על מנת

Private Backup

שניתן יהיה לגרור לתוכה קבצים חדשים

עיין בקבצים באופן

מאפשר לך לפתוח ישירות את אתר  www.privatebackup.co.ilללא

מקוון

צורך להקליד את פרטי הכניסה ולצפות בכל החומר שגיבית.

אחסון בשימוש

אפשרות זו מציינת מהו נפח המידע המגובה שנמצא בשימוש וכמה נותר
פנוי.

הגדרות

לחיצה על אפשרות זו תפתח את מסך התוכנה על לשונית "מצב".

קבל עזרה

לחיצה על אפשרות זו תפנה אותך לדף השאלות והתשובות לצורך קבלת
מידע

הדרכה ראשונית

לחיצה על אפשרות זו תפתח את מסכי ההדרכה שצפית בהם בעת
ההתקנה הראשונית של התוכנה ובהם הסבר כיצד לבצע גיבוי.

השהה גיבוי

אפשרות זו מאפשרת להשהות באופן זמני את פעולת הגיבוי.

התנתק

לחיצה על "התנתק" מבצעת יציאה משירות  Private Backupולא ניתן
יהיה לגבות מידע חדש עד אשר תבוצע כניסה מחדש לשירות באמצעות
הקלדת שם משתמש וסיסמה בתוך התוכנה.

יציאה

כיבוי תוכנת  . Private Backupלא ניתן לגבות מידע חדש עד אשר
תופעל התוכנה מחדש.

