
MSSQL Backup Databases to FTP Cloud Server 
 
 

Услугата MSSQL Backup Databases to FTP Cloud Server предоставя 100% сигурност за Вашата 
информация, независимо от събитията, които могат да възникнат с Вашият сървър или компютър, 
като например: повреда на твърдият диск, зараза с вирус (включително и криптиращи вируси), 
както и всички други възможни ситуации. Данните, които се намират на FTP Cloud Server са 
абсолютно недостъпни за външни хора или програми. 
Данните са криптирани и се съхраняват съгласно изискванията за GDPR. 
 
Какво включва услугата MSSQL Backup Databases to FTP Cloud Server: 
Услугата включва – ежедневен архив на всички  MSSQL бази данни на отдалечен FTP облачен сървър. 
 
Кой може да използва услугата: 
Услугата може да бъде използвана за всички видове софтуер, които съхраняват данните на база 
MSSQL Server независимо от версията.  
 
Архиви с които разполагате: 
Ежедневни архиви за последните два месеца. 
Месечни архиви – на 1 и на 15 число от месеца. (с цел по-голяма надеждност и сигурност, 
месечните архиви физически се намират на друг сървър на друго място) 
Годишни архиви – В края на всяка година се предоставят на DVD всички натрупани за годината 
месечни архиви. 
 
Възможности за възстановяване: 
Може да възстановите ежедневни архиви за последните два месеца. 
Може да възстановите ежемесечни архиви създадени на 1 или на 15 число от предходни месеци за 
период от 12 месеца. 
От предоставеното Ви DVD може да възстановите месечни архиви за предходни години. 
 
Действия, които трябва да извърши потребителят преди да започне използването на услугата: 

1. Да избере час, в който ще бъдат извършени автоматично ежедневните архиви. (В този час 
главният компютър, на който се намират базите данни трябва да бъде включен. Ако 
компютърът не е включен в този час няма да бъде извършен дневен архив за този ден.) 

2. Трябва да бъдат архивирани всички текущи фирми. 
3. За спецификите на различни софтуерни продукти – моля разгледайте Приложение 1 по-долу. 

 
Допълнителни възможности: 
Едновременно с отдалеченият архив бихте могли да правите ежедневни архиви на локалният 
компютър или на друг компютър в локалната мрежа. 
Може да направите архив ръчно във всеки момент, когато пожелаете. 
Бихте могли да използвате информацията за работа през почивните дни или след работно време на 
домашен компютър. (необходимо е допълнително обучение за работа с програмата). 
 
Към настоящият момент се предлагат два пакета – Standard  и Professional  
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Приложение 1 
 
Микроинвест - Не се изискват специфични действия. 
 
ОмегаСофт - Не се изискват специфични действия. 
 
Друг софтуер - Действия, които трябва да извърши потребителят преди да започне използването на 
услугата при потребители използващи софтуер, който не е описан в предходните точки: 

1. Необходимо е запознаване от наш специалист със съответният софтуер. 
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