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Dotaz:
Ukládá Allplan záložní soubory (*.bak)?
Jak je lze používat?

Odpověď:
Allplan ukládá záložní soubory pouze při provádění následujících příkazů:
1. Zkopírovat, přesunout data z fólie...
Ukládá se záložní soubor cílové fólie nebo cílového plánu
2. Rušení (mazání) fólií a plánův okně "Otevřít ve vztahu k projektu"
Pokud se zvolí "Vygenerovat záložní kopie fólií", uloží se záložní soubor fólie/plánu.
3. Při importu dat do fólií
Pokud se zvolí "Vygenerovat záložní kopie fólií", uloží se záložní soubor fólie.
Upozornění k bodu 2. a 3.:
Volba "Vygenerovat záložní kopie fólií" se aktivuje pomocí:
Nástroje -> Nastavení-> Pracovní prostředí -> Odstavec Uložit(do Volby V2009 obecně -> Ostatní ->
Automatické ukládání, záloha)->Vytvářet záložní kopii fólií

Obnova:
V případě potřeby lze původní fólii nebo původní plán obnovit.
Zapište si číslo fólie nebo plánu a zjistěte si příslušnou složku s projektem pomocí:
Allmenu -> Service -> Hotlinetools -> wopro
Otevřete zjištěnou složku v Průzkumníku Windows.
Přejmenujte příslušnou fólii, např. "tb000001.ndw" na "tb000001.ndw.alt" nebo příslušný plán "pb000001.000"

na "pb000001.000.alt".
Nyní u příslušného souboru s příponou *.bak vymažte tuto příponu.
Příklad 1:
Do fólie 4711 se omylem zkopírovaly chybné obsahy:
1. V Allplan opusťte projekt
2. Soubor tb004711.ndw vymažte nebo jej přejmenujte např. na tb004711.ndw.alt
3. Soubor tb004711.ndw.bak přejmenujte na tb004711.ndw
Příklad 2:
Do plánu 815 se omylem zkopírovaly chybné obsahy:
1. V Allplan opusťte projekt
2. Soubor pb000815.000 vymažte nebo jej přejmenujte např. na pb000815.000.alt
3. Soubor pb000815.000.bak přejmenujte na pb000815.000

Upozornění:
Pamatujte si, že záložní soubory mohou zvýšit množství dat při ukládání projektů, proto případně před
zálohováním smažte nepotřebné soubory *.bak soubory. Soubory *.bak můžete mazat např.
v Allmenu pomocí Obslužné programy –> Vymazat dočasné soubory.
Tato upozornění obdržíte i v nápovědě online v Allplan pod tématem "Používání souborů *.bak".
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