
SQL Backup and FTP 
 

A szoftvert a következő weboldalról ingyenesen tölthető le: https://sqlbackupandftp.com/ 
 

A program telepítésének menete 
 

A telepítő elindítása után megjelenő 

képernyő a Next > gomb 

megnyomásával tudja folytatni a 

telepítést. 

Ha ki szeretne lépni a telepítőből, 

akkor kattintson a Cancel gombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következő képernyőn tekintheti 

meg a szoftver licencszerződését. 

A szerződés elfogadásához és 

telepítés folytatásához kattintson az 

I Agree gombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Choose Components képernyőn 

tekintheti meg a telepítendő 

szoftverkomponenseket.  

A folytatáshoz nyomja meg a Next > 

gombot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sqlbackupandftp.com/


A telepítő a C:\Program Files (x86)\Pranas.NET\SQLBackupAndFTP elérési útvonalát kínálja 

fel telepítés helyének. 

Amennyiben meg szeretné 

változtatni a telepítés helyét, akkor 

kattintson a Browse… gombra. 

 

A telepítés helyének kiválasztása 

után az Install gomb segítségével 

kezdeményezheti a program-

összetevők telepítését. 

 

 

 

 

 

 

Sikeres telepítés esetén a következő 

képernyő jelenik meg: 

 

 

 

 

A folytatáshoz kattintson a Next > 

gombra. 

 

 

 

 

 

 

 

Ha szeretné, hogy a program a 

telepítés befejezése után 

automatikusan elinduljon, akkor 

jelölje be a Launch SqlBackupAndFtp 

opciót. 

Ha parancsikont is létre kíván hozni a 

programhoz, akkor tegyen pipát a 

Create a desktop icon lehetőség elé. 

 

A telepítés befejezéséhez kattintson 

a Finish gombra! 

 

 

 

 

 

 



A program beállítása és használata 
1. SQLBackupAndFtp elindítása 

A program az Asztalról a létrehozott parancsikon segítségével vagy 

a Start menüből indítható el. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kapcsolódás egy SQL Server-hez 

Ha az SQLBackupAndFtp alkalmazást a Microsoft Sql Servert 

futtató számítógépre telepítette, akkor a listában a program 

indítása után megjelennek az elérhető adatbázisok. 

 
Ha a listában nem jelennének meg az adatbázisok (a programot nem az adatbázis-kezelőt 

futtató számítógépre telepítette) vagy nem találja a menteni kívánt adatbázist, akkor 

kattintson a Connect to SQL Server / Azure gombra, majd a megjelenő ablakban adja meg a 

kapcsolódáshoz szükséges adatokat. 

 
 

A Server Name mezőben kell megadni az SQL szerver nevét, mely megegyezik a Bérszámfejtő 

program 7 Beállítások menüpontjában Az SQL szerver elérése mezőben megadottal. 

 
 



Következő lépésként a képernyőn válassza az Use SQL Server Authentication opciót, majd 

adja meg a csatlakozáshoz szükséges felhasználónevet és jelszót. A User name és Password 

mezőknél megadhatja ugyanazt a felhasználónevet és jelszót, amelyet a FORINT-Soft-os 

bérszámfejtő programban beállított az adatbázis-szerverhez történő csatlakozáshoz. 

 
 

A Test SQL Connection gomb megnyomásával ellenőrizheti a kapcsolat beállításának 

helyességét. Sikeres kapcsolódás esetén a Test connection succeeded tájékozató üzenetet 

kapja. Végül a Save & Close-ra kattintva menti a program a beállításokat és bezárja a 

Connect to SQL Server / Azure ablakot. 

 

3. Menteni kívánt adatbázis(ok) kiválasztása 

A Connect to SQL Server / Azure gomb alatti listából válassza ki a 

menteni kívánt adatbázisokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mentés helyének kiválasztása 

Kattintson az Add backup destinations gombra!  

A program ingyenes verziójában a következő eszközök és 

szolgáltatások adhatóak meg mentés helyeként: 

 lokális vagy hálózati mappák (Local/Network 

Folder), 

 FTP tárhely (FTP Server), 

 Drobox tárhely, 

 Box tárhely. 

Google Drive, Amazon S3, OneDrive és Azure Storage felhős tárhelyekre történő mentés csak 

a program fizetős változatában lehetséges. 

A leírásban a helyi vagy hálózati mappába történő mentés beállításait ismertetjük. 

 

5. Mentés helyi vagy hálózati mappába 

A mentés helyének megadása után a Test gomb megnyomásával ellenőrizhető, hogy a 

megadott cél mappa megfelelő-e. Ha a Folder destination has been successfully tested! 

tájékoztatást kapja, akkor mentse el a beállításokat a Save & Close gombra történő 

kattintással.  

 



 

6. Email értesítés beállítása 

A programban beállítható, hogy sikeres és 

sikertelen mentések esetén tájékoztatást küldjön 

elektronikus üzenetben.  

A funkció bekapcsolásához jelölni kell a  

Send e-mail confirmations opciót, majd a 

fogaskerék gombra történő kattintás után meg kell adni a levelezés beállításait. 

 

7. Ütemezett mentés beállítása 

Tegyen pipát a Schedule this job előtti 

jelölőnégyzetbe, majd a Start full backup daily at 

melletti időválasztó beviteli mezőben adja meg a 

mentés kezdésének időpontját. A program a 

megadott időpontban minden nap készít egy teljes mentést a kiválasztott adatbázisokról. 

A mentés ütemezése részletesen is beállítható, a FULL mellett DIFFERENTIAL és 

TRANSACTION LOG mentések ütemezése is beállítható. A beállítások részletes megadásához 

kattintson a fogaskereket ábrázoló gombra . 

 


