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1_Instellen van een automatische back-up en herstellen 
van een planning vanuit een back-up 

 Automatische backup-service activeren 

Open Admin Center 

Services / Backup: Rechtermuisklik > Start service 

 

Backup: Dubbelklik  

Automatic start: aan 

 

Backup directory: Als er geen pad is opgegeven, is de back-upmap de back-upmap in de installatiemap 

van VISUAL PLANNING onder webapps/vplanning.  Deze directory kan worden gewijzigd. Hiertoe typt u 

het pad naar de nieuwe map. Dat laatste moet toegankelijk zijn voor de server. 
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Sending mail:  De e-mail wordt verzonden op voorwaarde dat de smtp-parameters van de module voor 

het verzenden van e-mails geïnformeerd en correct zijn. 

 Definieer de planners waarvan een back-up moet worden gemaakt 

Planners / (selecteer de betreffende planner): dubbelklik  

Backup / Enable automatic backup: aan 

 

 Herstellen van een planning vanuit een automatische back-up 

Open Admin Center 

Planners / (selecteer de betreffende planner): rechtermuisklik > Restore > from an automatic backup file 

> (kies de laatste of juiste back-up datum) > OK 
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2_Manuele back-up en herstellen van een planning 
vanuit een back-up 

 Manuele backup maken 

Open Admin Center 

Planners / (selecteer de betreffende planner): rechtermuisklik > Export planner > into a file 

Bewaar de .vps file. 

 

 Herstellen van een planning vanuit een manuele back-up 

Open Admin Center 

Planners / (selecteer de betreffende planner): rechtermuisklik > Restore > from a backup file > (Open de 

back-up .vps file)  

 


