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 1. INTRODUÇÃO

A solução Cloud Backup Saphir foi projetada para facilitar o backup de dados de computadores e

servidores. Operações para vários locais remotos. Também funciona bem com destinos de rede como

NAS  (Network  Attached  Storage)  ou  Unidades  diretamente  conectadas.  Este  documento  é  o  guia

completo para a implantação, configuração, e uso.
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 2. INSTALAÇÃO

 2.1. Fazendo Download do Instalador
Após o cadastro do seu usuário na plataforma você receberá por e-mail o link para acesso a

central do cliente, e uma senha temporária para acesso. Após o primeiro login, nós sugerimos que você

altere a senha para uma senha pessoal e assim evitar esquecimentos da senha de acesso à central do

cliente.

O acesso à central do cliente é importe pois é nela que você terá toda a interação com a Saphir,

acesso  à  faturas,  boletos,  chamados  de  suporte,  tudo é  controlado  por  lá,  inclusive  o  acesso  aos

serviços contratados, e é através da central do cliente que conseguimos acesso ao link de instalação da

ferramenta de backup.

Para realizar a instalação acesse a central do cliente, o acesso pode ser realizado através do site

da Saphir  (https://saphir.com.br)  clicando no botão “Central  do Cliente”,  ou acessando diretamente o

endereço  https://central.saphir.com.br.  Após  logar  na central  do  cliente,  você  deve acessar  o  menu

“Meus serviços” que esta localizado no menu esquerdo da página, como mostra a imagem 1.

Imagem 1

Em seguida clique no botão “Gerenciar Produto” do produto Cloud Backup, como exemplificado

na imagem 2.

Imagem 2

Na página de gerenciamento do produto Cloud Backup, você encontrará algumas informações

sobre o produto, e poderá gerenciar algumas opções sem precisar sair da central do cliente, na imagem

3 você pode visualizar a tela e as opções que ele oferece:

1) Editar configurações de alertas de notificações de backup e de notificações de negócio, alterar o

04/02/2019 Saphir © 2019 Página 4 de 19

https://central.saphir.com.br/
https://saphir.com.br/


e-mail para o qual são enviadas as notificações.

2) Ver  a  situação  atual  do  backup,  quantos  computadores  estão  protegidos,  quantos  erros

ocorreram recentemente, qual a cota disponível para armazenamento e quanto espaço já foi

utilizado. 

3) Gerenciar backups, nesta opção você será direcionado para a plataforma de backup, neste local

você poderá baixar o instalador do aplicativo, que deve ser instalado em todos os computadores

à serem inclusos no backup.

Também é neste local que você configurar novos computadores e os respectivos planos de

backup de cada computador/servidor.

Imagem 3
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Para cadastrar novos computadores clique em gerenciar backups, como mostra a imagem 4,

você será direcionado para uma nova aba no navegador, este é o acesso à plataforma de backup.

Imagem 4

Inicialmente você não terá nenhum dispositivo e precisará adicionar o seu servidor/computador,

para adicionar um novo dispositivo clique no botão “Adicionar” no canto superior direito da tela, ver

imagem  5 para detalhamento.

Imagem 5

Escolha a opção para o sistema operacional Windows, como mostra a imagem 6. Após escolher

o seu sistema operacional o download do instalador do agente será iniciado. Mantenha esta página

aberta  no  seu  navegador,  no  final  do  processo  de  instalação  será  necessário  registrar  o

computador/servidor 
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Imagem 6

 2.2. Instalando 

Após baixar o instalador do aplicativo é possível iniciar a instalação. Para instalar clique com o

botão direito do mouse e selecione a opção executar como administrador.

Imagem 7

O assistente  de  instalação  do  agente  de  backup  será  iniciado,  clique  no  botão  “Instalar”,  a

imagem 8 mostra a tela inicial do assistente.
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versões do sistema operacional Windows.



Imagem 8

O  assistente  imediatamente  começará  a  fazer  download  dos  arquivos  necessários  para  a

instalação e na sequencia finalizará a instalação, este processo demora cerca de 5 minutos e depende

da velocidade de internet e do computador/servidor em que esta sendo instalado. A imagem 9 mostra

o processo de instalação em andamento.

Imagem 9
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 2.3. Registrando o Computador/Servidor

Ao  final  do  processo  de  instalação  será  solicitado  para  realizar  o  registro  do

computador/servidor, para este passo é importante que a página de onde foi baixado o arquivo de

instalação ainda esteja aberta no navegador, se você esta com a plataforma de backup já aberta no

navegador clique no botão “Registrar a máquina“ que é exibido na imagem 10, caso contrário, abra a

plataforma de backup no seu navegador antes de tentar registrar a maquina.

Imagem 10

Após clicar no botão “Registrar a Máquina” Você será direcionado para o seu navegador, onde

você irá confirmar o registro do computador/servidor clicando no botão “Confirmar Registro”, imagem 11.

Imagem 11
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Pronto, a instalação está concluída, você vera a mensagem de que o dispositivo foi registrado

com sucesso.

Imagem 12

No próximo capitulo você vera como configurar um plano de backup, como configurar horários

de execução e as políticas de retenção, além de outros parâmetros indispensáveis em uma politica de

backups.
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 3. CONFIGURANDO BACKUPS DE ARQUIVOS E DIRETÓRIOS

 3.1. Criando o primeiro plano de backup
Para  criar  planos  de  backup  e  gerenciar  os  planos  existentes,  primeiramente  acesse  a

plataforma de backup conforme mostrado no item 2.1.  Clique em dispositivos  e depois  selecione o

dispositivo que você acabou de registrar, será exibido um menu do lado direito com as opções:

• Backup;

• Recuperação;

• Proteção ativa;

• Detalhes;

• Atividades;

• Alertas;

• Apagar.

Imagem 13

Clique na opção “Backup”, e na tela que abrir em seguida clique em “Criar Novo”, você deverá

alterar o nome do seu plano de backup clicando no ícone lápis, em seguida alterar as opções:

• O que fazer backup – Clicando nesta opção você vai escolher entre “maquina inteira” se você

deseja fazer backup de todos os dados da maquina, essa opção consome bastante espaço,

“Discos/Volumes”  se  você  deseja  fazer  o  backup  de  um  HD  específico  ou  uma  unidade

específica, “Arquivos/Pastas” se você deseja fazer backup de arquivos ou pastas específicas, esta

geralmente é a opção mais adequada.

• Onde fazer backup – Nesta opção você vai escolher armazenamento na nuvem, esta opção já é

a opção padrão, então você pode deixar sem alteração.

• Agendamento – O agendamento é a principal configuração do seu backup, você precisa pensar

quais serão os horários e dias em que o seu backup vai executar, você pode escolher Mensal,

Semanal, Diário, Toda Hora.
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• Por quanto tempo manter – Esta opção define por quanto tempo você vai manter seus backups

na nuvem,  geralmente essa configuração gira entre 7 e 15 dias, uma vez que um backup muito

antigo não ira lhe ajudar muito.

• Criptografia  –  Atenção  só  configure  este  parâmetro  se  souber  o  que  esta  fazendo,  este

parâmetro adiciona uma senha para o seu backup, porém se decidir configurar esta senha, não

esqueça dela, pois não é possível recuperar o backup caso você perca a senha, então na dúvida,

não configure este parâmetro.

Imagem 14

Depois  de configurar  o que você deseja incluir  no backup,  os agendamentos  e por  quanto

tempo deseja manter os backups basta clicar em criar e pronto, seu plano de backup esta criado, porém,

ainda precisamos configurar algumas opções avançadas.

 3.2. Opções avançadas na criação do plano de backup

Após a criação do plano é extremamente importante que sejam configuradas algumas opções

avançadas,  são  várias,  mas  vamos  abordar  apenas  as  mais  importantes.  Para  acessar  as  opções

avançadas, após ter criado o plano de backup clique no ícone com uma engrenagem e depois em

“Opções de Backup”, como mostra a imagem 15.
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Imagem 15

➢ A primeira opção que deve-se configurar é a do agendamento, deixar marcado a opção “Iniciar

todos os backups exatamente como agendado”;

Imagem 16

➢ Consolidação do backup – deve-se deixar ativada esta opção para ter otimização no espaço

utilizado na nuvem, vide imagem 17.
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Imagem 17

➢ Desempenho  –  é  aconselhado configurar  esta  opção no  Alto,  para  que os  backups  sejam

executados com mais performance.

Imagem 18

➢ Serviço de Cópias de Sombra de Volume (VSS) – Esta opção deve ser marcada para evitar que

arquivos que estejam sendo utilizados por outros aplicativos não causem erro na execução do

backup, para detalhes confira na imagem 19.

04/02/2019 Saphir © 2019 Página 14 de 19



Imagem 19
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 4. MONITORANDO OS SEUS PLANOS DE BACKUP

Após ter instalado e configurado seus planos de backup nos seus computadores/servidores, é

necessário monitorar para garantir de que estão sendo executados sem erros. Para monitorar tudo que

acontece com o seu backup você deve acessar o menu “Atividades“ no menu do lado esquerdo.

Imagem 20

Caso ocorram erros ou alertas nas execuções do seu backup elas serão enviadas para o e-mail

que foi utilizado no cadastro. Essas informações também ficarão disponíveis no menu alertas, como

mostra a imagem 21

Imagem 21
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 5. RESTORE DE BACKUPS

Backups de dados são como seguros para caros você adquire com a intenção de nunca precisar

utilizar, mas eventualmente será necessário fazer o download do backup ou a restauração completa

dos  dados,  para  fazer  esta  operações  você  deve  acessar  o  menu  “Backups”  e  clicar  em

“Armazenamento em nuvem”.

Imagem 22

Serão exibidos todos os seus computadores e servidores, você escolher o dispositivo pelo qual

deseja restaurar os dados e depois clicar em mostrar backups como é exibido na imagem.

Imagem 23
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Serão exibidos todas as versões de backup que você tem disponível para restauração como

mostra a imagem 24, basta então selecionar a versão desejada e clicar em “Recuperar Arquivos/Pastas”.

Imagem 24
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 6. CONCLUSÃO

O objetivo  principal  deste manual  é  de auxiliar  no processo de instalação e

configuração do software Saphir Cloud Backup em servidores e estações de trabalho,

contudo, eventualmente você pode ficar com alguma dúvida ou não consiga efetuar

todo o processo, nestes cenários você pode abrir um chamado de suporte através da

central do cliente.
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