
UAMi arvuti vahetamise juhtnö ö rid 

 

Kui vahetatakse arvutit, kus paikneb UAM, siis on oluline jälgida,  

 et nii andmebaas kui ka arvutisse UAMi poolt salvestatud failid uude masinasse edasi jõuaks 

või  

 et UAM pääseks uuest masinast jätkuvalt vanale andmebaasile ja failide kataloogidele ligi.  

 

Kui viimane ei ole võimalik, siis on andmebaasi ja failide uude arvutisse liigutamiseks kaks võimalust: 

1. Variant A. Kasutada UAMi valikuid „Tee varukoopia“ ja „Taasta varukoopiast“, mis paiknevad 

Abi-menüüs. 

2. Variant B. Teha vanas arvutis andmebaasist SQL Server Management Studio abil backup 

(bak-fail) ja see pärast uude masinasse (Restore Database abil) tagasi importida.   

1. Variant A  –  „Tee varukoopia“ ja „Taasta varukoopiast“ valikute 
abil UAMi kolimine 

Vali lähtearvuti UAMis Abi ja Tee varukoopia. 

 

Vali sobiv kaust, kuhu UAMi varukoopia teha ja vajuta OK. NB! Veenduge, et UAMil oleks sinna 

kausta kirjutamise õigus. 

 

UAM tekitab sinna kausta ZIP-faili, mille sees on nii andmebaasi koopia kui ka failid. 



Paigaldage vastavalt paigaldusjuhendile uude arvutisse UAM ning avage Abi menüü ning valige 

Taasta varukoopiast. 

 

Valige eelmises sammus loodud ZIP-fail ja käivitage taastamise protsess. 

Kui taastamine on lõppenud, siis kuvatakse vastav teade. 

2. Variant B – bak-faili ja ja kaustade kopeerimise abil UAMi kolimine 

Andmebaasi varundamine (bak-faili koostamine)  



Andmebaasi importimine uude masinasse  

Vali Database->Restore Database… 

 

Vali Device ja seejärel … 

 
 

  



… vali Add. 

 
 

Ilmub bak-faili valimise aken.  

 



 

Tõsta bak-fail käsitsi vastavasse kausta. 

 
 

Klõpsa bak-faili nime peal ja vajuta OK. 

 



Klõpsa bak-faili nime peale ja vajuta OK. 

 

Vali Options ja tee linnuke Overwrite the existing database (WITH REPLACE) ette. 

  



Andmebaas on importimiseks valmis. Vali General ja vajuta OK. 

 
  



Andmebaas on imporditud. Vajuta OK. 

 
 

  



Failide tõstmine eelmisest arvutist uude  

Lisaks eelnevale on oluline jälgida, mis kaust on määratud vanas arvutis olevas UAMis Fail->Seaded 

all „Laaditud materjalid“ kaustaks. Seal kaustas hoiab UAM dokumentide faile ja seetõttu tuleks see 

ka uude arvutisse kopeerida ja uue UAMi seadete all ära määrata. 

Nt võib olla vanas arvutis UAMi seadete all kirjas C:\temp\UAMfiles\temp. 

 

 
 

Uues arvutis võib olla määratud kaustaks aga hoopis C:\temp\UAM. 

 
 

Sellisel juhul tuleb tõsta vana arvuti kausta „C:\temp\UAMfiles\temp“ kogu sisu uue arvuti kausta 

„C:\temp\UAM“. 

 

Kui need kaks asja (andmebaas + failide kataloogid) on tagatud, siis oskab UAM ka uues arvutis kõike 

samamoodi kuvada – metaandmed võtab andmebaasist ja failid „Laaditud materjalid“ kaustast. 

 


