
Este procedimento define passo-a-passo, o padrão de configuração de backups a ser instalado 

pelos técnicos da Cantú & Stange em todos os clientes.

Para isso será utilizado o arquivo BAT que vai com a instalação do Zada “Becape.bat”.

Este arquivo deve ser ajustado e renomeado para que não seja substituído na próxima atualiza-
ção.

Para determinados clientes este arquivo pode ser usado em duas máquinas, no servidor e em 
uma estação. Neste caso o backup será dividido em duas etapas.

Renomear o arquivo para o padrão a seguir e criar atalho na área de trabalho.

- O que ficará no servidor:  “Bat do servidor.bat”

- O que será colocado na estação (opcional): “Bat da estacao.bat”

1º Passo: Acertando o BAT para fazer o dump 

O arquivo “Bat do servidor.bat” deve ficar na pasta C:\Zada do servidor. 

Criar uma pasta C:\CopiaCS no servidor ou em uma estação.

Colocar um atalho do BAT na área de trabalho e mostrar para o usuário responsável.

Editar o BAT e acertar os parâmetros que estão no início do arquivo:

– Diretório onde está instalado o MySQL:
 SET dir_instalacao=C:\Arquivos de programas\MySQL\MySQL Server 5.1\

– Nome do database que será feito o dump:

SET origem=zada

– Nome do database da nota fiscal eletrônica (opcional):

SET origem_nfe=zadanfe

– IP ou nome do servidor:

SET ipservidor=localhost

– Usuário do MySQL:

SET usuario=xxxx

– Senha do MySQL:
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SET senha=yyyy

– Pasta onde será gravado o dump e posteriormente compactada no backup

SET pastaprog=C:\Zada

– Pasta onde será gravado o arquivo compactado

SET destino=C:\CopiaCS

– Unidade gravável de destino do backup (PenDrive, HD externo):

SET destino_PEN=F:

– Dados para gravar backup em CD/DVD RW (usado pelo Nero 7):

SET destino_NERO=E:

SET NomeCD=BackupZada

SET Velocidade=8

– Nome do arquivo de backup compactado:

SET nomearq=clixxx_Fxx-.rar

Por padrão o BAT está configurado para fazer cópia com auditoria só da database “Zada”.

Para fazer o dump sem auditoria descomentar a linha:
%dir_instalacao%\bin\mysqldump.exe" -E -R -h%ipservidor% -u%usuario% -p%senha% %ori-

gem% --ignore-table=zada.AUDITOR  > %pastaprog%\Base.sql

E comentar a linha abaixo:

rem "%dir_instalacao%\bin\mysqldump.exe" -E -R -h%ipservidor% -u%usuario% -p%senha% 
%origem%  > %pastaprog%\Base.sql

Para fazer o dump também do database da nota eletrônica descomentar a linha:

"%dir_instalacao%\bin\mysqldump.exe" -E -R -h%ipservidor% -u%usuario% -p%senha% 
%origem_nfe%  > %pastaprog%\Base_nfe.sql

2º Passo: Opções do menu

(1) Copia da Base (faz somente o Dump):
Faz o dump das bases configuradas na pasta ”pastaprog”.

Deve ser executado em máquina com MySQL instalado, de preferência o próprio servidor.

Fechar Zada, ZadaInt, ZadaGnfe em todas as máquinas para rodar esta opção.

(2) Compactar:

Compacta todo o conteúdo da pasta “pastaprog” e grava na pasta “destino”.

É necessário a instalação do WinRar em "C:\Arquivos de programas\winrar\”.
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A pasta destino pode ser uma pasta do próprio servidor ou de outro computador da rede.
Se for em um computador da rede, é necessário criar e compartilhar previamente uma pasta 

C:\CopiaCS.
O BAT vai salvar um arquivo compactado por dia da semana (segunda, terça, quarta, etc.). 

Estes arquivos compactados possuem uma senha, que é a mesma do MySQL configurada no 
BAT.

Esta senha deve ser cadastrada no “Tempo”, pois para descompactar estes arquivos é necessá-
rio informar esta senha.

(3) Copia + Compactação para Pasta na rede

Executa as opções (1) e (2) na sequência, fazendo os dumps na “pastaprog” e compactando 
para pasta “destino”, que pode ser da rede ou do próprio servidor.

(4) Copia + Compactacao para Pen Drive

Executa as opções (1) e (2) na sequência, fazendo os dumps na “pastaprog” porém compactan-
do para unidade “destino_PEN”.

(5) Copia para CD ou DVD

Usando o Nero 7 grava todo conteúdo da “destino” para a unidade “destino_Nero”.

Deve ser executada a opção (3) antes desta opção.

É necessário gravador de CD/DVD-RW e um programa específico para gravação (Nero versão 
v7.7.5.1).

A mídia deve ser intercalada, ou seja, um DVD-RW por dia da semana, ou pelo menos 2 DVDs, 
um para os dias pares e outro para os ímpares. O cliente pode ainda, identificar os DVDs (anotando as 
datas que fez o backup).

Após algum tempo, os DVDs ficam velhos e riscados então o cliente pode guardá-los e utilizar 
novos para continuar o processo.

Toda pasta “destino” será copiada para mídia externa. Para clientes com bases muito grandes é 
preciso analisar se caberá na mídia, pois nesta pasta consta um arquivo compactado por dia da sema-
na.

Se não couber, então não poderá ser usada esta opção, o usuário terá que fazer manualmente 
esta etapa, executando o Nero e adicionando só o último arquivo compactado.

3º Passo: Outras observações

- O cliente deve possuir um responsável pelo backup que receberá todas as instruções de como 
fazer e verificar se o backup está funcionando. Esta pessoa receberá o documento “PS016 - Cópia de 
segurança para clientes C&S” e deverá assinar e enviar para Cantú & Stange.

- Caso o cliente não aceite usar DVD e opte por usar PENDRIVE, precisa estar ciente de que a 
responsabilidade será dele, que não aconselhamos. Neste caso também é necessário 2 pendrives para 
intercalar.
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