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VEEAM END POINT BACKUP KURULUMU 

Backup Alma işlemi 

Client makinalarında backup almak oldukça zordur. Ancak bu durumla ilgili olarak Veeam Endpoint 

çıkartmış olduğu free edition software ile oldukça kolay bir hale geldi. Bu durum ile ilgili olarak 

aşağıda görsellerininde yer aldığı dokümanı incelemeniz yeterli olacaktır. 

Kurulum :  

Kurulum başlatmak için veeam end point download ediniz.  

http://www.veeam.com/tr/endpoint-backup-free.html  

  

          

Aşağıdaki görmüş olduğunuz ikona sağ tuş ile tıklayınız ve backup alanından Configure backup 

butonunu tıklayınız. 
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Ccccc 

Configure Backup Alanında açılan pencerede 3 seçenek çıkmaktadır. 

1. Entire computer (Recommended) 

Backup aldığınız PC ya da Fiziksel Server için IMAGE backup alır. 

2. Volume Backup 

Backup alacağınız PC ya da Fiziksel Server için partition bazlı backup alır Örn: C:\ -  D:\  vb.  

3. File Level Backup 

Backup alacağınız PC ya da Fiziksel Server içerisindeki sizin belirteceğiniz noktadan (dosyalar, 

klasörler vb. backup alır. 
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Backup almak için gerekli prosedürünüzü belirledikten sonra backup’ın hangi alana alınacağı seçilmesi 

gerekmektedir. Bu alanda da 3 seçenek mevcuttur.  

1. Local Storage 

Bu alanı seçerseniz alacağınız backup alınacak PC ya Fiziksel Server üzerine bağlı olan bir alana 

backup aldırılabilir. 

2. Shared Folder 

Bu alanı seçerseniz network üzerinde backup için ayırmış olduğunuz alana aldırabilirsiniz. 

3. Veeam Backup & Replication repository 

Cloud ortamında backup için ayırmış olduğunuz bir alan var ise ilgili sekme seçilir ve kullanıcı adı 

şifre ile backup aldırabilirsiniz. 

 

 

Shared Folder üzerinden aldırılacak backup ile devam edersek. Shared Folder yolunu yazarak ilgili 

alan açılır. Eğer bu alan administrator yetkisi ile açılacaksa aşağıdaki check box tıklanır.  
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Veeam backup ile backup prosedürünüzü ve backup alacağını alanı belirlediniz. Şimdi backup alınacak 

zamanı programlamak gerekirse. Aşağıda belirtilen kurallar ile backup aldırabilirsiniz. Ya da kendinize 

göre sistem kurabilirsiniz. 

 

 

Bu işlemleri tamamladıktan sonra aşağıdaki görselde de göreceğiniz üzere yapmış olduğunuz tüm 

ayarların final bilgisini görebiliyorsunuz ve dilerseniz oluşturduğunuz schedule run now edip hemen 

başlatabiliyorsunuz. 

 


