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Ficha Técnica Nº 9 – Cópias de Segurança
Introdução:
O presente documento serve para exemplificar como se procede para fazer cópias de segurança do programa.
As cópias de segurança são vitais para um bom funcionamento do OranGest pois graças a este procedimento é
possível restaurar toda informação contida no programa de faturação, minimizando desta forma a probabilidade
de perda total ou parcial de dados de faturação. Aconselhamos a realizar cópias de segurança diariamente.

Funcionamento:
1 - Depois de entrar na aplicação, ir a ‘Manutenção’, de seguida clicar em ‘Fazer Cópias de Segurança’;

2 - Deverá indicar o caminho para onde pretende guardar o backup (1), qual ou quais as bases de dados a
guardar (2) e por fim clicar em ‘Fazer Cópia Local’ (3).
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Se possível, escolha um destino exterior à sua máquina (Ex: Disco externo ou Pendrive), pois é sempre
aconselhável ter uma cópia de segurança num dispositivo de armazenamento fora do seu computador.
Contudo, o ideal será sempre possuir as cópias efetuadas em dois dispositivos diferentes, no caso de se suceder
uma avaria num deles, terá sempre o outro para o salvaguardar.
Sugerimos que:

• Utilize o OneDrive da Microsoft. Para além de ser gratuito, ficará com as suas cópias no seu computador e na
cloud da Microsoft, garantindo assim maior fiabilidade e segurança.
• Em alternativa ao OneDrive pode utilizar o Dropbox ou o Google Drive, que possuem as mesmas funções e são
igualmente gratuitos.
• Aconselhamos também o uso de um software que efetue as suas cópias de segurança de uma forma
automática, regular e mais segura.

3 - Depois destes passos, deverá aguardar pelo resultado final. Assim que o processo estiver concluído, terá as
suas cópias de segurança feitas.
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