Vorige
versie
vorige versie herstellen
vorige versie herstellen
Op basis van voorakkoord 25
12/1/2015
Versie 01.00
12/1/2015

ICT-contract 2015
Exploitatiegebonden ICT-diensten

Inhoud

Inhoud
1.

Over dit document ................................................................................................ 1

2.

Wat is “vorige versie herstellen” ........................................................................... 2

3.

Wat is nodig voor “vorige versie”.......................................................................... 3

4.

Vorige versie terugzetten ...................................................................................... 4

5.

Woordenlijst ......................................................................................................... 5

6.

Documenteigenschappen ...................................................................................... 6

HP-Belgacom, Deelgenoten THV

richtlijnen

ICT-contract 2015
Exploitatiegebonden ICT-diensten

Over dit document

1. Over dit document
Dit document beschrijft de “vorige versie” functionaliteit, ook gekend als “vorige versie
herstellen”.
Bij de bestelling van een WPaas Fileshare VA25 is het mogelijk om de “vorige versie”
functionaliteit op te zetten. Dit is heel handig en wordt aangeraden.
Bron: https://technet.microsoft.com
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Wat is “vorige versie herstellen”

2. Wat is “vorige versie herstellen”
De “vorige versie” functionaliteit werkt op basis van de Windows server schaduwkopieën functie.
Met de functie Schaduwkopieën van gedeelde mappen worden actuele versies van bestanden op
gedeelde bronnen aangemaakt. Met Schaduwkopieën van gedeelde mappen kunnen dan
gebruikers gedeelde bestanden en mappen bekijken van een bepaald tijdstip in het verleden. Het
openen van eerdere versies van bestanden, ofwel schaduwkopieën, is handig omdat gebruikers dan
het volgende kunnen doen:


Per ongeluk verwijderde bestanden terugzetten. Als u per ongeluk een bestand verwijdert,
kunt u daarvan een eerdere versie openen en deze naar een veilige locatie kopiëren.



Per ongeluk overschreven bestanden terugzetten. Als u per ongeluk een bestand
overschrijft, kunt u een eerdere versie van dat bestand terugzetten. (Het aantal versies is
afhankelijk van het aantal momentopnamen dat u hebt gemaakt.)



Versies van een bestand vergelijken tijdens het werken. U kunt gebruikmaken van eerdere
versies wanneer u wilt controleren wat er veranderd is tussen bestandsversies.

We hanteren het standaard schaduwkopieën schema:


2 per dag om 07:00 en 12:00



van maandag tot en met vrijdag

 Opmerkingen
o

Het volume waarop de schaduwkopieën worden opgeslagen is het volume met de
bronbestanden.

o

Voor het opslaan van schaduwkopieën geldt een limiet van 64 kopieën per volume.
Wanneer deze limiet wordt bereikt, wordt de oudste schaduwkopie verwijderd. Deze kan
dan niet meer worden teruggehaald.

o

Schaduwkopieën zijn alleen-lezen. Daarom kan men de inhoud van een schaduwkopie niet
bewerken.
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Wat is nodig voor “vorige versie”

3. Wat is nodig voor “vorige versie”
Als klanten willen gebruik maken van “vorige versie” functionaliteit, dan moeten volgende zaken
gebeuren bij de aanvraag van een WPaas Fileshare VA25:
1. Klant geeft aan dat hij “vorige versie” functionaliteit wil.
2. Klant geeft aan hoeveel diskruimte hij wil spenderen voor de “vorige versie”
functionaliteit. Dit kan op 2 manieren:
a. De maximum grootte die mag ingenomen worden in MB. De minimum grootte is
300MB.
b. Het percentage van de totale schijf grootte van de WPaas Fileshare VA25. HB-plus
zal die dit omzetten in aantal MB.
 Een goede regel is te beginnen met 10% van de totale schijf grootte van de WPaas
Fileshare VA25.
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Vorige versie terugzetten

4. Vorige versie terugzetten
Hoe een vorige versie terugzetten:
1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt terugzetten en klik op
Eigenschappen. Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven.
2. Klik op het tabblad Vorige versies op de bestandsversie die u wilt terugzetten en klik op
Terugzetten. Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven omtrent het terugzetten
van een vorige versie. Klik op Ja om de procedure te voltooien.
 Waarschuwing
Door een vorige versie terug te zetten wordt de huidige versie verwijderd. Als u een vorige versie
van een map terugzet, wordt de map teruggezet zoals deze eruitzag op de datum en tijd van de
door u gekozen versie. U verliest alle wijzigingen die na dat tijdstip zijn aangebracht in bestanden
in de map. Gebruik Kopiëren om de vorige versie naar een andere locatie te kopiëren als u de
huidige versie van een bestand of map niet wilt verwijderen.
 Opmerkingen
o

Als het tabblad Vorige versies niet wordt weergegeven in het dialoogvenster
Eigenschappen, is de functie Schaduwkopieën van gedeelde mappen mogelijk niet
ingeschakeld op de gedeelde bron. Schaduwkopieën zijn kopieën van bestanden die zich
op de server bevinden en die worden weergegeven als vorige versies. Neem voor meer
informatie contact op met de beheerder.

o

Als er geen vorige versies worden vermeld, is het bestand niet gewijzigd sinds de oudste
kopie.

o

Als u een vorige versie van een map terugzet, worden nieuwe bestanden (bestanden in de
huidige map die niet aanwezig waren in de vorige versie van de map) niet verwijderd.

o

Als u een bestand terugzet, blijven de bestandsmachtigingen zoals ze waren voor het
terugzetten (ongewijzigd). Wanneer u een vorige versie van een bestand kopieert,
worden de machtigingen ingesteld op de standaardmachtigingen voor de map waarin u
de kopie plaatst van het bestand.

o

Het terugzetten van een grote map vormt een zware belasting voor de bestandsserver en
kan leiden tot het verwijderen van vorige versies. Probeer indien mogelijk afzonderlijke
bestanden terug te zetten in plaats van hele mappen.
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Woordenlijst

5. Woordenlijst
Woord

Beschrijving

VA

Voorakkoord
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Documenteigenschappen

6. Documenteigenschappen
Wijzigingshistoriek
Versie

Datum

Auteur

Opmerkingen

00.01

16/11/2015

Jo De Munter

Initiële versie

01.00

04/12/2015

Jo De Munter

Na overleg Piet Verhenne en Ewoud Harnie

01.01

22/02/2016

Jo De Munter

aanpassingen

HP-Belgacom, Deelgenoten THV
richtlijnen
6

