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Databaser i FS Manager 
Skapa en backup 
Backuper är alltid bra att ha och de kan även användas t.ex. för att flytta en databas som 

skapats på en PC till en annan PC som skall användas på tävlingen. Backuper skapas direkt 

från FS Manager (FSM) under menyn DB Managment ①. 

Du har en aktiv databas du vill göra backup på. Du kan se namnet på din aktiva databas i 

överkant på FSM-fönstret ②. Är det fel databas använder du ”Switch to selected Database” 

③ för att byta till den databas du vill göra en backup på. 

Ge din backup ett namn ④. Tänk på att undvika specialtecken. ”A-Z” och ”0-9” är ’säkra 

tecken’ att använda i alla samanhang, men många andra tecken fungerar också. 

Tryck på knappen Backup ⑤. 
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Ett meddelande visas när backupen skapats. Klicka OK. 

 

Backupen är nu synlig i ”Restore database” listan ⑥. 
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Flytta en backup till en annan PC 
Vill du bara ha det som en backup under tävlingen kan filen ligga kvar där den ligger. 

Vill du istället ta fram backup-filen (t.ex för att skicka den via mail eller flytta till en USB-

pinne) går du till: 

C:\SwissTiming\OVR\FSManager\Backup ⑦. 

 

Eventuellt behöver du byta ut "C:" om du har det installerat FSM på en annan disk. 

I mappen ”Backup” hittar du en .sql.7z-fil med det namn du gav den i steg ④ i föregående 

stycke ⑧. 

OBSERVERA: 
Den fil du ser i steg ⑧ är en "7z-fil". Dvs detta är ett komprimerat filformat. 

I detta fall är det en SQL-fil (en databas), men det är inte en fil som du ska packa upp. 

FS Manager måste ha filen i detta format för att kunna importera den. 
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Importera en backup. 
Vill du importera en databas på en ny PC lägger du .sql.7z-filen i 

C:\SwissTiming\OVR\FSManager\Backup på den nya PC:n ⑦. 

Starta FSM och gå till DB Managment och då hittar du databasen i Restore Databse”-listan 

på den nya PC:n ⑨. Välj den backup du vill återställa från (vald backup markeras med grön 

bakgrund). 

Ge den återställda databsen det namn den ska få ⑩ och klicka på Restore ⑪. 
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Svara OK på frågan. 

 

Efter lite jobb säger den (förhoppningsvis) 

 

Svara OK på detta meddelande. 

Byta till den återställda databasen 
Efter att ha återställt databasen från sin backup måste vi byta till backupen för att sätta 

denna till vår aktiva databas. 

I drop-down menyn för ”Switch to selected Database” ⑫ väljer vi den återställda databasen 

⑬. Den återställda databasen har det namn du gav den i steg ⑩. 

Klicka på Switch ⑭. 
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Klicka på OK på det meddelande som visas efter bytet är klart. 

 

Kontrollera att du har rätt databas aktiv nu ⑮. 

 

Nu är du åter redo att köra en tävling 😊. 


