
Wel zo belangrijk! Maar waarom?



Waarom?

Ransomware! = Alle bestanden zijn versleuteld

Harddisk gaat stuk! = USB stick met W10

Per ongeluk iets verwijderd = herstelpunt

Back-uppen



Herstelpunt maken

Typ bij zoeken herstelpunt

Kies maken

Geef een naam

Backup

Maken

Herstelpunt maken



 Zelf doen…

 Kopieren van naar is het meest eenvoudig

 Maar ook Windows kan back-uppen

Back-uppen met verkenner



 Kopieren van alleen de belangrijke bestanden.

 Software is een ander verhaal!

Back-uppen met verkenner



 Zelf doen met de verkenner

 Open 2 verkenners en zet die naast elkaar

 Windows-toets + =>

 Klik met rechtermuisknop op Mijn Documenten

 Kies kopiëren naar externe disk.

 Herhaal dit voor, video, muziek en afbeeldingen.

Backuppen met Verkenner



2 verkenners openen



Kopiëren naar externe Disk
1

2

3



Status kopieren



 Favorieten

 Mail berichten

 Adressen uit mail

 Hoe doen we dat?

Wat missen we? 



 Laten doen door een programma

 Dan gebeurt het telkens automatisch

Back-up met programma



Ook Windows 10 kan bestanden back-
uppen

 Via start , instellingen, bijwerken en beveiliging naar backup gaan



 Zijn allemaal Engelstalig

 Allen hebben voor- nadelen

 De een is beter dan de ander

 Bij betalen meer mogelijkheden

Betaal programma’s zijn



 Back-uppen alleen veranderde bestanden 

 Kunnen Clonen

 Systeembackup maken = van hele computer

 Opstartbare DVD of USB kunnen maken

 Brand programma nodig

Wat moeten ze kunnen



 Op externe disk die groot genoeg is!

 Op een DVD, USB?

 Ontkoppel altijd na back-up externe schijf eruit.  

Waarop een back-up maken



 Easeus verdient mijn voorkeur

 CVOO voorkeur is Macrium Reflect

 Is gratis

 Kan alles

 Is eenvoudig in bediening

 Nadeel is Engelstalig

Welk programma

http://www.easeus.com/backup-software/tb-free.html


EaseUs Todo Backup



Tijd voor vragen en uitleg


