Como fazer Backup do Outlook?

Cada vez mais somos dependentes de tecnologia, hoje em dia é difícil
encontrar alguém que não use o e-mail como uma de suas principais
ferramentas de trabalho ou não utilize o computador para armazenar dados
importantes relativos à vida pessoal ou profissional.
Já imaginou como seria frustrante
perder todos os seus e-mails de
uma hora para a outra? Seriam
meses, ou até anos de trabalho
“jogados no lixo”, relacionamento
com clientes e fornecedores,
contatos, informações e históricos,
tudo viraria pó.
Boas partes destes dados armazenados em nossos computadores
representam o resultado de tempo, investimento e esforço. Por este motivo
devem ser protegidos.

Backup de arquivos na nuvem?

Por que fazer Backups é
importante?
>> A perda de seus arquivos
pode ocorrer de várias
maneiras diferentes: deleção
acidental dos arquivos, falhas
de
hardware
ou
até
corrompimento dos arquivos
por um vírus.
Graças à tecnologia disponível
atualmente em ferramentas
como o Telium Backup, este
processo
se
tornou
extremamente simples, em
poucos passos é possível
realizar
uma
cópia
de
segurança de seus arquivos e
mante-los seguros.

O Telium Backup mantém seus arquivos atualizados e seguros, armazenados
nos servidores da TELIUM Networks dentro de nossos Data Centers.

Como fazer o backup do Outlook:
O Telium Backup possui módulos prontos para trabalhar com o Microsoft
Outlook, tornando o processo de configuração extremamente simples. Para
incluir o Backup dos seus e-mails na rotina do Telium Backup, siga os passos
abaixo:
1.
2.

Abra o Telium backup
Selecione a opção “Arquivos de Backup” no canto inferior esquerdo.
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3.

Clique na opção Outlook e em seguida em OK.
Esta opção só estará habilitada se o Microsoft Outlook estiver
instalado e com uma conta de e-mail configurada.

4.

Para iniciar a cópia dos arquivos, basta clicar na opção Backup no
canto superior esquerdo.

5.

A Rotina, pode ainda ser configurada ao clicar na opção “Agendar
Backup”

Selecione os dias e o horário em que deseja realizar o backup.
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