KOM GODT IGANG MED
TRUSTBOX BACKUP
TIL MAC
5 nemme skridt til opsætning på din Mac

1 Download
Find Trustbox Backup
Du kan hente Trustbox Backup direkte ved at gå ind på:
https://trustbox.dk/index.php/download-trustbox/ eller
https://dk.trustboxbackup.com/download-trustbox/

Download og kør det

Klik på "DOWNLOAD" Trustbox Backup til Mac som set
nedenfor, når download er fuldført kører du bare filen
ved at åbne den.
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2 Accepter
Fortsæt installation

Accepter betingelserne

Afvent at installations vinduet nedenfor kommer frem,
når det popper frem klikker du på "Fortsæt" knappen og
du er igang med installations processen.

Læs gerne software betingelserne igennem og klik på
"Fortsæt" du skal nu angive om du er enig i de generelle
software betingelser ved at klikke på "Enig" knappen.
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3 Installer
Installer Online Backup

Log ind på din Mac

Du skal nu klikke "Installer" for at køre installationen du kan
evt. Også skifte placeringen for hvor installationen skal ligge
ved at klikke "Skift placering..." (anbefales dog ikke)

Giv tilladelse til at installationen må køre ved at indtaste din
adgangskode samt Brugernavn til din Mac pc slut af med at
klikke på "installer software" knappen.
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4 Log Ind
Installation færdig

Log ind

Dit Online Backup software er nu installeret og klar, du kan
slutte af ved at klikke på knappen "Luk" som set nedenfor.

Du kan nu logge ind i Online Backup programmet med
dit Brugernavn (som regel det samme om din email) og
din valgte Adgangskode.
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5 Backup
Valg til backup

Indstil og kør

Du kan nu valge hvilke mapper der skal vælges til automatisk
backup dette gøres ved at klikke på "+" knappen og tilføje en
hovedemappe ad gangen indtil alle dine vigtige mapper er valgt.

Du kan nu valge hvor ofte vi skal opdatere din backup ved at
klikke på "Køreplan..." samt evt. vælge en Opbevaringpolitik, slut
af med at klikke "Backup nu" Din backup er nu igang og du kan
lukke alle vinduerne ned, og den kører nu backup i baggrunden.
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