
www.vulcan.edu.pl 

Jak sporządzić kopię zapasową bazy danych? 

Kopię bazy danych programu Kadry Optivum lub Płace Optivum wykonuje się za pomocą narzędzia Kadry 
Optivum, Płace Optivum – Administracja, które instalowane jest automatycznie wraz z tymi programami.   

Przed utworzeniem kopii zapasowej bazy danych, należy na dysku komputera założyć folder, w którym będą 
przechowywane kopie. 

Aby sporządzić kopię bazy danych, wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom aplikację Kadry Optivum, Płace Optivum – Administracja.  

W menu Start aplikacja dostępna jest z gałęzi Programy/ VULCAN/ Narzędzia.  

2. W oknie aplikacji przejdź na kartę Płace (lub Kadry), w polu Serwer wybierz serwer bazy danych i kliknij 
przycisk Zaloguj. 

 

3. W oknie Logowanie do serwera wybierz sposób logowania. W wypadku wyboru opcji Użyj określonej na-

zwy użytkownika i hasła, zaloguj się jako administrator sa. Kliknij przycisk OK.  

4. Kliknij przycisk Stwórz kopię. 

Kadry Optivum, Płace Optivum 
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5. W oknie Wybór pliku wskaż folder, w którym ma zostać zapisana utworzona kopia, w polu Nazwa pliku 
wprowadź nazwę pliku i kliknij przycisk OK. 

 

W polu Wybrany plik wyświetla się ścieżkę dostępu do pliku. 

6. Zaczekaj, aż pojawi się komunikat o pomyślnym utworzeniu kopii. Zaakceptuj go przyciskiem OK. 



 
Kadry/ Płace Optivum. Jak sporządzić kopię zapasową bazy danych? 3/3 

www.vulcan.edu.pl 

 

7. Zamknij program Kadry Optivum, Płace Optivum – Administracja, klikając przycisk OK. 

W podobny sposób odtwarza się wcześniej sporządzoną kopię bazy danych (przycisk Odtwórz kopię) oraz 
usuwa bazę (przycisk Usuń).  

Operacja odtwarzania kopii bazy danych polega na podmienieniu bieżących danych takimi, jakie zostały 
zapisane w kopii zapasowej. Warto zatem przed odtworzeniem wcześniejszej kopii zapasowej stworzyć 
kopię bieżącej bazy danych programu. Należy również pamiętać, że operacja odtwarzania kopii zapaso-
wej wymaga zamknięcia programu Płace Optivum (na stanowisku jednostkowym oraz wszystkich stano-
wiskach roboczych w sieci). 

Operację usuwanie bazy danych należy wykonywać jedynie w sporadycznych sytuacjach. Przed usunię-
ciem bazy z serwera warto sporządzić kopię zapasową bazy danych i zapisać ją na dysku komputera. 

 
 
 

Oceń przydatność porady 
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