BATISTA10 SERVEIS A EMPRESES

CÒPIES DE SEGURETAT DOLIBARR
La senzillesa de Dolibarr és un dels seus punt favorables. En pocs clics permet
realitzar la majoria d’operacions d’una forma fàcil i senzilla. En canvi per realitzar
operacions més complexes la dificultat és més alta. Això mateix succeeix amb les
còpies de seguretat. Fer una còpia de seguretat és molt senzill, però programar i
automatitzar còpies de seguretat, ja és una altra cosa.
Avui en aquesta entrada veurem com fer una còpia de seguretat manual d’una
forma fàcil.
Les dades de Dolibarr és poden dividir en dos tipus, les dades emmagatzemades
a la base de dades i els documents adjunts a la base de dades (pdf generats,
imatges, gestió documental, etc...).
Per fer la còpia de seguretat, anirem al inici del Dolibarr (1) i després en el menú
vertical de la part esquerra de la pantalla, anirem a Utilitats d’administració (2) i a
Còpia (3).
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Això ens permetrà accedir a la pantalla on configurarem les còpies.

En principi per fer la còpia, simplement hem de donar-li al botó «Generar Còpia» i
automàticament apareixerà una còpia a la part dreta de la pantalla. Al fer clic a
aquesta còpia, ens la descarregarà la nostre ordinador.
Les opcions que acompanyen la còpia, en un principi no s’han de modificar. Són
opcions tècniques que poden malmetre les còpies i fer-les irrecuperables.
En el cas que vulguem desar la còpia amb un nom diferent del que ens proposa,
ho podem fer al camp Nom del Fitxer a Generar, i aconsellem respectar l’extensió
final .sql:
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Pel que fa a la compressió podem elegir el valor que vulguem, encara que la
còpia amb Bzip2 és la més optimitzada i eficient.
Al donar-li al botó «Generar Còpia» (1) apareix la còpia feta la apartat
«Documents» (2) i al fer-li clic a sobre, ens la descarrega al nostre ordinador (3).

Si volem fer una còpia de la base de dades i de tots els documents adjunts,
haurem de tenir accés físic del servidor, i descarregar la carpeta /documents del
lloc on és troba instal·lat Dolibarr. Normalment en l’apartat 2 ens informa de la ruta
on és troben els documents:

En el cas de Linux

En el cas de Windows
Simplement accedirem a la ruta on hi ha aquesta carpeta i podem copiar-ho, per
exemple al dropbox. Si sou una mica experts en informàtica, no us serà difícil
automatitzar aquest procés. També es poden utilitzar programes especialitzats per
fer-ho. Però això ja s’escapa d’aquest manual.
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