
 

 הקמת חברה חדשה מגיבוי
 

 

  
שהתבצעו בתוכנת חשבשבת  ,מיועדת לשחזור גיבויים הקמת חברה חדשה מגיבוי תוכנית השירות

. התוכנית יוצרת חברה חדשה הזהה לחברה עבורה התבצע MS SQLאו בכלים של מסד הנתונים 
 הגיבוי. 

 
  הקמת חברה חדשה מגיבוילהפעלת התוכנית בוחרים בכפתור התחל < חשבשבת < 

 
 

את הסמן על הסעיף הקמת חברה מציבים התוכנית עם הרשאות של מורשה על. יש להפעיל את 
 . Run as administratorחדשה מגיבוי ולבחור מתפריט הקליק הימני בסעיף: הפעל כמנהל /
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 כעת יופיע החלון הבא:

 
 

. התוכנית בודקת תוכנית זו בטוחה להפעלה מכיון שאינה 'דורסת' חברה קיימת במחשב
 אינה קיימת בספרית החברות טרם ביצוע השחזור. שהחברה 

 
 

 להלן הסברים אודות הסעיפים השונים בחלון זה:
 

 מחיצת יעד לשחזור 
 (SqlServer)על 

 
מסד הנתונים של החברה בה יווצר בסעיף זה מציינים את המחיצה 

כברירת מחדל מוצגת המחיצה המשותפת בשרת/בעמדה המשוחזרת. 
 ם.בה נשמרים מסדי הנתוני

 .בחרכפתור אחרת בוחרים בבחירת מחיצה ל
 

אם מעוניינים לשוב למחיצת ברירת המחדל יש לצאת ולהיכנס מחדש 
 לתוכנית.

 
 לשחזור קובץ 

(*.bak) 
ינים לשחזר באמצעות כפתור יאת קובץ הגיבוי שמעונבוחרים בסעיף זה 

 קובץ השחזור חייב להימצא במחיצה המשותפת שעל השרת.  בחר.
( יש וכד' DOKקובץ הגיבוי נמצא על אמצעי חיצוני )דיסק ניד, לכן, אם 

  ק לאחר מכן לבצע פעולה זו.ורלהעתיקו תחילה לשרת 
 

 צר בעת שחזור קובץורושמים את שם מסד הנתונים שיובסעיף זה  ם מסד הנתוניםש
אין לרשום  ניתן לרשום ספרות. שם מסד הנתונים נרשם בלועזית.. הגיבוי

 סימנים או רווחים.
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שם החברה כפי שתופיע בספרית החברות בחשבשבת. ניתן לרשום שם  שם חברה )חשבשבת(
 בעברית.חברה 

 
איפוס נתוני החברה 

 המשוחזרת
שוחזרו מהגיבוי לצור חברה שבה י מסמנים סעיף זה אם מעונינים

 נתוני החברה. אינדקסים בלבד, ללא 
 

 
 .הפעלהתור להמשך בוחרים בכפ

 
 
 

חשבשבת תבצע שחזור לקובץ ותוסיף את החברה לספרית החברות רק אם יתקיימו כל התנאים 
 הבאים:

 חברה בשם זה אינה מופיעה בספרית החברות. .1
 .MS SQL SERVERאין מסד נתונים בשם זה במסד הנתונים  .2
 .ERPקובץ הגיבוי מכיל נתוני חברה מתוכנת חשבשבת  .3

 
 

ללא פורמטי ההדפסה וללא דוחות שנבנו במחולל  ,את נתוני החברה בלבד פעולת השחזור משחזרת
 הדוחות. 

אם ברשותכם קבצי גיבוי של המחוללים השונים יש לקלוט אותם לחשבשבת בנפרד באמצעות הסעיף 
 'יבוא קבצים' במחולל הדוחות ו'יבוא קבצים' במחולל המסמכים.

 


