Instal·lació:
Descarregarem la versió de 32 o 64 bits, depenent del nostre sistema operatiu, de la pàgina web
oficial de Microsoft.
Descarrega de Synctoy
Una vegada descarregat executem l'aplicació, acceptem els dos avisos que ens sortiran i seguim
amb l'instal·lació. Només s'haurà d'acceptar les condicions i seguir endavant fins que acabi
d'instal·lar-se.

Abans de configurar Synctoy s'haurà de tenir preparat el destí de la nostra copia de seguretat, en
aquest exemple s'utilitzarà el directori Personal que està ubicat a Masterdisc, en qualsevol cas el
procés es pràcticament idèntic.
El primer pas ha sigut afegir el directori Personal com dispositiu de xarxa i crear un directori dintre
per les copies de seguretat, li he donat el nom de Backup.

La primera vegada que s'executa el Synctoy ens mostrarà la posibilitat de col·laborar amb Microsoft
per millorar el servei, farem clic en No.
Una vegada el Synctoy estigui obert veurem la següent pantalla. Per començar a configurar les
copies de seguretat tindrem que fer clic en “Create New Folder Pair”

Les copies de seguretat funcionen de la següent manera: el directori que indiquem a l'esquerra és el
origen de les dades, mentre que el directori de la dreta serà on s'emmagatzemaran les còpies.

Per tant, al directori de l'esquerra, indicarem el lloc on s'emmagatzemen els fitxers del correu, en
aquest cas, al ser l'Outlook 2010, s'emmagatzemen en:
Windows 7: C:\Users\<usuari>\Documents\Archivos de Outlook
Windows XP:
– C:\Documents and Settings\<usuari>\Configuración local\Datos de
programa\Microsoft\Outlook
– Mis Documentos\Archivos de Outlook
Si utilitzeu Thunderbird es guarda, en aquest cas, al següent directori:
C:\Users\<usuario>\Appdata\Roaming\Thunderbird\Profiles\
En el directori dret indicarem on es vol emmagatzemar la còpia, en aquest cas, al ser un dispositiu
d'emmagatzematge en xarxa i, al haver-li assignat la lletra Z:, posaré la lletra i el directori:
Z:\Backup

En la següent finestra escollirem el mètode “Echo”, que s'encarrega de mantenir el directori dret,
que és on s'emmagatzema la copia de seguretat, exactament igual que el directori d'origen. S'ha de
tenir molt de compte ja que si esborrem alguna cosa del origen, també s'esborrarà del destí si
s'executa la copia de seguretat.

Després d'establir el mètode només s'haurà de donar-li un nom al Folder Pair i ja s'haurà finalitzat la
configuració:

Atenció: Si tens varis directoris on s'emmagatzemen els fitxers del correu, s'hauria de repetir el
procés per cadascun dels directoris. Si tens un fitxer en un directori amb altres arxius, com pot ser a
l'escriptori, es millor copiar a mà el fitxer al destí.
Per executar la copia dels fitxers es necessari que el client de correu (Outlook, Thunderbird, etc.)
estigui tancat, un cop ja estigui tot correcte només s'ha de fer clic en el botó “Run” i esperar que es
copiï tot, això pot tardar una bona estona si es la primera vegada que s'executa o fa molt temps que
no s'executa.

