Uitvoeren van een differentiële back-up van de systeemstatus op
Windows 2008 met behulp van Online Backup
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Dit artikel legt uit hoe u een systeemstatus op windows 2008 differentieel kunt back-uppen (hierbij
worden steeds alle bestanden opgeslagen die sinds de laatste volledige back-up zijn veranderd) en
herstelllen.
Hoe een back-up configureren:
Stap 1: Installeer de Server backup features, met de command-line tools. Voor meer info zie volgende
handleiding.

Stap 2: Controleer of u beschikt over een bijkomende opslagcapaciteit van minstens 30 GB
Stap 3: Maak een nieuw bestand aan (bv. in notepad) ’systemstatebackup.bat’ met daarin het script dat u
onderaan dit artikel als bijlage vindt
Stap 4: Verander het tDrive volume naar het juiste volume voor het back-uppen van de systeemstatus
Stap 5: Stel de ’systemstatebackup.bat’ in in de Windows Task Scheduler zodat deze dagelijks uitgevoerd
wordt
Stap 6: Test het ingestelde script
Stap 7: Maak een nieuwe backup task aan in de Online Backup Client
Stap 8: Selecteer de ’WindowsImageBackup’ folder op de locatie waar de back-ups van de systeemstatus
worden bewaard
Stap 9: Configureer de taak en bewaar deze
De taak zal nu de back-ups van de systeemstaat uploaden volgens de taakplanning.
Een initiële back-up kan 4 GB’s groot zijn, terwijl differentiële back-ups 80 tot 400 MB’s groot zijn.

Om te herstellen:
Stap 1: Herstel alle gegevens in de ’WindowsImageBackup’ folder met behulp van Online Backup Client
Stap 2: Open de meest recente subfolder uit de
’WindowsImageBackup%COMPUTERNAME%SystemStateBackup’ folder
Stap 3: Open het ’CatalogCopy’ bestand in notepad

Stap 4: Zoek de GUID (gescheiden door spaties) naast ’ ? V o l u m e {’ text
Stap 5: Kopieer de GUID en verwijder alle spaties
Stap 6: Hernoem de merge.file naar ’GUID’.vhd
Stap 7: Verhuis het bestand naar de oorspronkelijke locatie, zijnde de meest recente subfolder uit de
’WindowsImageBackup%COMPUTERNAME%SystemStateBackup’ folder
Stap 8: Voer het commando ’wbadmin get versions’ uit om het versienummer te vinden van de
systeemstatus-backup die hersteld moet worden
Stap 9: Voer het commando ’wbadmin start systemstaterecovery -version:[yourversion]’ uit om het
volledige herstel uit te voeren
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