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HANDLEIDING: STORAGECRAFT IMAGEMANAGER
VERHUIZEN.
In de handleiding vindt u de stappen voor het verhuizen van de ImageManager
installatie. Ook is deze handleiding te gebruiken als richtlijn voor het opnieuw
inrichten van de ImageManager.

BELANGRIJKE PUNTEN: VERHUIZING.
In principe is het overzetten van een ImageManager geen lastige klus. Wel zijn er
een aantal punten die belangrijk zijn en vooraf genoteerd meten worden:
- Instellingen moeten opnieuw worden ingevuld
- Noteer goed de retentie van alle server of de Agent
- Vergeet niet na het managen van de folders de replicatie opnieuw aan
te maken
- Zorg ervoor dat de replicatie weer wijst naar de zelfde folder naam (anders
begint deze opnieuw)

De ImageManager heeft maar 2 eisen:
- Toegang tot de data (lokaal of in het netwerk)
- Genoeg recources (2-4 CPU's, 8 Gb Werkgeheugen advies)
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VERPLAATSEN/VERHUIZEN STORAGE:
De ImageManager is simpel in zijn manier van omgang met data. U kunt dus
gewoon de StorageCraft data, die gemaakt zijn door de ShadowProtect backup,
verplaatsen door Copy/Paste. Hier hoeft geen speciale methode voor gebruikt te
worden.
(Advies: Gebruik geen Knippen/Plakken, gezien het hier gaat om backup data)

ADVIES STAPPEN:
- Controleer alle settings en noteer deze van de oude IM (Retentie, Replicatie
folder naam, Replicatie methode)
indien de opslag locatie locatie verplaatst:
- Stop alle backups die naar de oude locatie schreven
- Copy/Past alle data naar de nieuwe server
- Pas de backup locatie aan in de backupjobs (naar de nieuwe)
Indien de opslag
uitgevoerd:

hetzelfde

blijft,

of

bovenstaande

stappen

zijn

- Installeer de nieuw IM
(Let op, vereist een herstart)
- Manage alle folders in de nieuw locatie
- Loop alle folders na op basis van Retentie en Replicatie
- stel de rapporten in voor lokale controle

Hierna zal de ImageManager verder draaien zoals op de oude locatie.
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