
COMO ENVIAR BACKUP PARA UMA PASTA DO COMPUTADOR 

Este tutorial mostra como enviar um backup (cópia de segurança) do banco de dados 

do sistema Tecnobyte SAC Plus para uma pasta no computador onde o sistema está 

instalado. 

Seus dados  se todas as cópias de segurança forem gravadas não estarão seguros

apenas no computador onde fica o banco de dados. Recomendamos enviar cópias 

para outros locais, tais como Pen Drive, HD externo, e-mail, servidor FTP e unidades 

de armazenamento em nuvem como Google Drive e OneDrive. 

Os passos a seguir devem ser executados a partir do computador: 

 Clique com o botão direito do mouse em uma região livre da área de trabalho. 

 Selecione Novo e em seguida Pasta. 

 Digite um nome para a pasta e tecle ENTER uma vez. 

 
 

 Agora abra o programa Backup do SAC Plus. 

 Selecione a opção Fazer uma cópia de segurança e clique em Avançar. 

 
 

http://www.tecnobyte.com.br/1224/Tecnobyte-SAC-Plus


 Confira o campo Endereço para ter certeza que está fazendo backup do banco de 

dados correto e em seguida clique em Avançar. 

 
 

 Marque a opção Pasta e clique em Avançar novamente. 

 
 

  



 Clique em Adicionar para inserir a pasta de destino do backup. Este procedimento 

não será necessário da próxima vez que fizer backup, pois a pasta escolhida será 

memorizada. 

 
 

 Agora clique em Procurar. 

 
 

 Localize e selecione a pasta que criamos anteriormente e clique em Ok para 

carregar o endereço da pasta selecionada. Depois clique em Ok na janela anterior. 

 
 

Podemos adicionar várias pastas, mas nesse exemplo deixarei apenas uma. 

 



 Depois que adicionar a pasta, clique em Concluir e aguarde. O processamento 

pode ser demorado, dependendo do tamanho do banco de dados. 

 
 

 Se tudo ocorrer conforme esperado, será exibida esta mensagem. 

 
 

 Se ocorrer algum erro, leia a mensagem com atenção. No caso de erro relacionado 

com a pasta selecionada, volte para a etapa anterior, troque a pasta e tente 

novamente. 

 Sempre confira se o backup foi realmente gravado na pasta esperada. 

 

Caso tenha alguma dúvida ou problema, contate nosso suporte técnico. 
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