
Como o licenciamento do MESUR é na modalidade SaaS (Software as a
Service, ou software como serviço), toda a infraestrutura para a operação
do sistema é gerida pela FATTO, de tal forma que o cliente não precisa se
preocupar com nada a respeito da instalação e monitoramento do sistema.
Isso inclui também o armazenamento dos dados e a política de backup do
banco de dados do sistema. 
 
Algumas pessoas têm a seguinte dúvida: "se os dados não ficam hospedados
num servidor da minha empresa, como faço para ter todos os meus dados se
eu quiser?". 
 
O Mesur disponibiliza uma funcionalidade chamada Backup para que o próprio
usuário obtenha cópia dos seus dados no momento que desejar. 
 
O backup descarrega todos os dados do cliente gerando um arquivo
compactado no formato .ZIP contendo todas as tabelas do sistema em formato
aberto (JSON) sem nenhuma criptografia.

Vale ressaltar que somente o usuário com perfil de acesso "GESTOR" tem
acesso a esta funcionalidade. 
 
Para fazer o backup das medições, basta entrar no menu "CONFIGURAÇÃO"
do menu esquerdo da tela e depois clicar na opção "EMPRESA". 
 
Veja na imagem abaixo.
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Feito isso, agora basta clicar na opção "BACKUP", no canto direito da barra
de ferramentas superior da tela. 
 
O arquivo será baixado na pasta de downloads do Windows ou na pasta de
downloads que você configurou no seu sistema operacional. 
 
Ao abri-lo, você verá todas as tabelas do sistema, conforme figura abaixo.

Todos os arquivos estão em formato aberto JSON, sem nenhuma criptografia,
conforme exemplo da figura seguinte.
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Pronto! Agora você pode fazer o que quiser com seus dados; seja carregar
para um banco de dados próprios ou popular outro sistema.

Acesse agora mesur.fattocs.com 
Qualquer dúvida, entre em contato conosco no

comercial@fattocs.com.br

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Mesur · Centro · Vitória, Es 29100-010 · Brazil 

Subscribe Past Issues Translate

http://mesur.fattocs.com/
mailto:comercial@fattocs.com.br?subject=Mesur%C2%A9%20-%20D%C3%BAvidas
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://fattocs.us10.list-manage.com/about?u=f4e6c78e23d79abeb2b699873&id=5b03ef6a39&e=[UNIQID]&c=523dcf2392
https://fattocs.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=f4e6c78e23d79abeb2b699873&id=5b03ef6a39&e=[UNIQID]&c=523dcf2392
https://fattocs.us10.list-manage.com/profile?u=f4e6c78e23d79abeb2b699873&id=5b03ef6a39&e=[UNIQID]&c=523dcf2392
http://eepurl.com/g77eKH
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=f4e6c78e23d79abeb2b699873&id=5b03ef6a39
javascript:;


 
Subscribe Past Issues Translate

http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=f4e6c78e23d79abeb2b699873&afl=1
http://eepurl.com/g77eKH
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=f4e6c78e23d79abeb2b699873&id=5b03ef6a39
javascript:;

