
BACKUP 

 

 



 
 

Wel eens nagedacht over al je foto’s en documenten welke je 
maakt en bewaart op je computer? 

 

Wat te denken van je muziekbibliotheek waar je heel veel uren 
in hebt gestopt, of van die leuke video’s van de vakantie of de 
kinderen? 

 

En wat te doen als plots je hard-disk het niet meer doet, die kan 
echt kapot gaan. Vaak heb je dan niks meer.  

 



 
 

Tenzij je een backup hebt gemaakt. Het doel van een backup is je 
gegevens op (tenminste) twee verschillende bronnen 
beschikbaar te hebben. 

De bron vanwaar je werkt,  

• meestal de harddisk op de computer 

• of met meerdere computers een netwerk schijf 
beschikbaar voor iedereen (NAS) 

De backup locatie 

 



  

Het probleem bij van het maken van een backup is, wanneer doe 
je dat? Denk je eraan om dat regelmatig te doen. Dat is vaak iets 
wat vergeten wordt. En waarop maak je dan de backup, en waar 
laat je dat dan vervolgens. 

 

En dan het belangrijkste, de backup gebruiken om terug te 
zetten.  

 

Het is dus verstandig om het backup process vanzelf te laten 
gaan. Hiervoor zijn er diverse mogelijkheden.  



  

Voor het maken van een backup zijn de 3 W’s van belang 

 

Wat 

Waar  

Wanneer 

 



  

WAT ga je backuppen 

Mijn documenten ( 500 MB ) 

Mijn Fotos ( 7 GB per jaar ) 

Mijn Muziek ( ? ) 

Mijn Videos ( ? ) 

 
En dan nog de ‘verborgen’ niet te vergeten bestanden 

Mail 

Adres boek 

Favorieten 

 



  

WAAR ga je dat opslaan  
 
Dat is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens in MB  

 Een CD kan 700 MB aan data bewaren 
 Een DVD 4,7 GB (4700 MB) 
 Op een internet server:  

• denk aan Drop Box (2 GB gratis),  
• Online opslag van Anti Virus / Internet beveiliging software  

– Norton 360 (2 GB),  
– McAffee  (2 GB) 

• je eigen webdomein (?) 

 Een externe harddisk  

Bedenk verder dat wanneer de ‘Bron’ en de ‘Backup’ in hetzelfde 
huis aanwezig zijn er nog gevaren bestaan dat je al je gegevens 
kwijt bent. Denk aan : 

 brand  
 diefstal 

 



  

Wanneer ga je de backup maken 
 

Handmatig, als je er aan denk  

Automatisch 

Norton 360, McAfee;  doet dat in de achtergrond, geheel 
vanzelf 

Met een backup programma, freeware of gekocht, geheel 
geautomatiseerd 

 



  

Enkele voorbeelden van backup 
 
 Windows backup, standaard meegeleverd met de pc 

 
 Backup met Norton 360 

 
 Backup met een gekocht programma 



Windows 7 backup 

Via Configuratiescherm ; Systeem en beveiliging,  kies ‘backup 
van uw computer maken’ 

 
 
 
Kies een opslag locatie   (let wel alleen vaste opslag media aan de pc) 

 

 



  

Laat windows zelf bepalen wat 

 



  

Geef een backup schema op 

 



  

• Norton ‘online backup’ 

 



  
Resulteert in: 

 

 

 

 

 

 
 

 

37,8 GB  ; dat is meer als ‘on line’kan worden opgeslagen 

 



  
Alleen mijn documenten en D-schijf 

 



  
Alleen ‘Mijn Documenten’ gekozen geeft nog 2,2 GB en dat is te 
veel voor de online opslag. 

 



  

Dat betekend dus dat ik maar een deel van mijn gegevens daar 
kan opslaan als backup. Dat is misschien niet praktisch, maar het 
is wel zo dat de bronnen van de data gescheiden zijn 
 Eén in huis (origineel harddisk computer) 

 De andere (backup) extern, uit huis 

 

Je kan dan kiezen om bijvoorbeeld foto’s, video’s, muziek op DVD 
te zetten en deze óf goed op te bergen in huis of bij iemand 
anders te bewaren. 

 



 2BrightSparks backup solution 

Een zeer flexible backup programma waarmee je eenvoudig 
beheerd  

 wat te backuppen, en wat niet  

 waar naar toe 
 Externe disk 

 NAS schijf 

 Eigen webdomain 

 resultaat zeer duidelijk 

 eenvoudig terug te zetten 

 versie beheer 

 resulaat versturen per mail 



  

Verschillende versies 

 

     gratis 

 

 

     $35 

 

 

     $55 

 
Website:  http://www.2brightsparks.com 

 

 

http://www.2brightsparks.com/


  

Demo SyncBackPro 
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