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1. Automaattitallennus-toiminto
Ohjelmassa jo ollut Automaattitallennus-toiminto säilyy edelleen. Sen tarkoitus on jatkuvasti käytön aikana
määrävälein (esim. 5 min) tallentaa varmistustiedosto käsittelyssä olevasta projektista. Tämän tiedoston
ohjelma poistaa, kun projekti suljetaan normaalisti. Varmistustiedosto jää vain, jos ohjelma
kaatuu/jumiutuu/lopetetaan.
Automaattitallennustiedosto löytyy ohjelman Autosave-kansiosta: Esim.
C:\Users\omatunnus\Documents\PlanMan\PlanMan Project\AUTOSAVE\

Käynnistyessään ohjelmaa tarkistaa Autosave-kansion ja näyttää sieltä löytyvät tiedostot.

2. Versioon 2020 tullut uusi Varmuuskopio-toiminto
Uutena ominaisuutena 2020-versioon on lisätty Varmuuskopio-toiminto, jolla käyttäjä voi automatisoida
”varaversion” tallentamisen käsittelemistään aikatauluista. Tähän liittyvät seuraavat sovellusasetusten
määritykset.
Varmuuskopio: Varmuuskopiokansion sijainnin määrittely. Oletuksena on käyttäjäkansio
”.../Documents/PlanMan/PlanMan Project /Autosave/BAK”. Valittuun kansioon tallentuu projektien
varmuuskopiotiedostot, jos varmuuskopio -toiminto on käytössä.
Varmuuskopio käytössä: Varmuuskopio -toiminnon käytössä/ ei käytössä määritys. Jos varmuuskopio toiminto on käytössä, kaikista projekteista tehdään tallennuksen yhteydessä varmuuskopio -kansioon uusi
varmuuskopiotiedosto.
Poista varmuuskopio: Yksi varmuuskopio/ useita varmuuskopioita. Kyllä-ominaisuudella poistetaan
tallennuksen yhteydessä samasta projektista ollut entinen varmuuskopio, jolloin tallella on kulloinkin vain
viimeisin tallentunut varmuuskopio. Ei-vaihtoehdolla varmuuskopiot tallentuvat numeroituna kansioon.
Päiviä kunnes varmuuskopio poistetaan: Varmuuskopioiden vanhentumisaika. Annettua arvoa vanhemmat
varmuuskopiot ohjelma poistaa automaattisesti. Huom: Varmuuskopioita voi poistaa myös käyttäjä
suoraan ko. kansiosta tai Galleria /Varmuuskopio -ryhmästä.
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3. Työpöytä -> Ominaisuudet -> Sovellusasetukset-toiminto
Kuvassa näkyy esimerkki tehdyistä määrityksistä sovellusasetuksiin. Kansioissa on asennuksessa oletuksena
tuleva varmuuskopiokansio. Automaattitallennus on asetettu päälle ja ajastettu tapahtumaan 5 min välein
(Autosave-kansioon). Varmuuskopiointi on käytössä (BAK-kansioon). Varmuuskopiota ei poisteta, joten
versiot tallentuvat numeroituna kansioon. Varmuuskopiot tallennetaan 30 pv ajaksi (tiedostot ovat pieniä,
joten pidempikin aika sopii esim 300 pv).
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Esimerkki varmuuskopiokansion sisällöstä. Siinä on mm. Laiteasennus-projektista viisi eri versiota.

Varmuuskopio-toimintoa voi suositella mm. pilvipalvelujen käyttäjille. Jos yhteisen projektin on ottanut
muokkaukseen ennen kuin edellisen muokkaajan tilanne on päivitetty, saattaa isokin työmäärä olla
menetetty. Varmuuskopioista voi kuitenkin löytyä tehty työ uudelleen. Toki töitä joudutaan mahdollisesti
tekemään jonkin verran, mutta molempien tekeminen on jäljitettävissä.
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