
Data Back-up maken 

Dit is een reserve kopie maken 
van belangrijke gegevens  

of foto’s enz. 



Onderwerpen 
• Waarvan moet je een back-up maken 

 
• Back-up methoden 

 
• Opslag media 

 
• Gewoon kopiëren naar externe schijf of USB 

stick 
 

• Windows XP backup-wizard 



Onderwerpen 
• Back-up maken van foto’s met Picasa 

 
• Back-ups maken met FBackup 

 
• Back-up maken van Outlook Express 

 
• Back-up maken van Windows mail 

 
• Het Vista / Windows7  back-up programma  



Waarvan moet je een back-up 
maken 

• Documenten 
• Afbeeldingen 
• Contactpersonen / Adresboek 
• E-mailberichten 
• Favorieten 
• Muziek 
• Download map 

 
• Enz. 



Indeling van de Computer of harde schijf 

De harde schijf is in dit voorbeeld 
gesplitst in twee gedeelten en dat 
noemen we de C Partitie en de D Partitie 













Opslag media 

– Diskette 
– CD of DVD 
– USB-stick 
– Externe harde schijf  

• 2,5 inch (geen 220 volt nodig) of  
• 3,5 inch (220 volt nodig) 

– NAS (is een harde schijf via het netwerk) 
– Een andere computer via het netwerk 



Kilo, Mega, Giga, Terra 

• Kilobyte (KB) =  1000 bytes 
• Megabyte (MB) = 1000 KB 
• Gigabyte (GB) = 1000 MB 
• Terrabyte (TB) = 1000 GB 
• Petabyte  = 1000 TB 

 
• Dus 1,5 TB  = 1500 GB 
• Dus 2,0 TB  = 2000 GB 



Opslag media 

– Diskette Cap.  1,4 MB 
– CD          Cap. 700 MB 
– DVD  Cap.  4,7 GB 
– USB-stick  Cap. 2, 4, 8, 16, 64 GB enz. 
– Externe harde schijf  

• 2,5 inch  Cap. 320 GB tot 1000 GB  
• 3,5 inch  Cap.  nu tot 2 TB 

 



Let op de Letter van de harde schijf 

• Het kan gebeuren dat, wanneer je de Externe Harde schijf 
of een USB-stick aansluit, deze met een andere letter wordt 
weer gegeven. 
 

• In dat geval raakt een back-upprogramma de weg kwijt  
 
• Je kunt deze letter wijzigen, in het Configuratiescherm / 

Systeembeheer / Computerbeheer / Schijfbeheer en kies bijvoorkeur een letter 

achter uit het alfabet, b.v. de Z 
 



Back-up maken, hoe? 
– Gewoon kopiëren naar o.a. 

• USB-stick  
• externe harde schijf 
• naar CD of DVD 
 
• Back-up maken met b.v. Fbackup

 http://www.fbackup.com/nl/ 
– Synchroniseren met b.v. AllwaySync 

http://allwaysync.com/index.html  

– Image maken, is ook een volledige back-up 

http://allwaysync.com/index.html�


Back-up maken, hoe? 

– Windows XP back-up wizard 
• geen handige methode 

 

– Back-up in Vista en Windows 7 
• Alle gebruikersaccounts worden in de back-up 

meegenomen 
 
– Back-up maken van afbeeldingen met 

Picasa 
• Zie stap voor stap verhaal 
 



Back-ups van E-mail 
 

– Kan ook met FBackup 
 

• o.a. van de e-mail programma’s 
 

– Back-up maken van Outlook Express 
 
– Back-up maken van Windows mail 

Zie Stap voor stap verhaal 

 
– KLS Mail Back-up 
 

• Back-up maken van e-mail 
 
 



Met welke programma’s kunnen we 
o.a. back-ups maken 

 
– Disk clone (image) programma's zoals:  

 
» Acronis True Image 
» Symantec Ghost 
» ReflectFree 

 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ghost_(software)�


Adresboek van Outlook Express 

Het adresboek van Outlook Express wordt ook door FBackup 
mee genomen in de back-up.  
 
Je kunt het adresboek ook exporteren uit Outlook Express 
en op een andere locatie opslaan als een *.wab bestand. 
Dit is dan net zo goed als een back-up. 
 



Contactpersonen in Windows Mail 

• De contactpersonen van Windows Mail 
zijn te vinden in de map: 
 
– Gebruiker / Contactpersonen 
 
PS. In Fbackup moet deze map als een  
       nieuwe taak worden toegevoegd 



Contactpersonen in  
Windows Live Mail 

• Contactpersonen van Windows Live Mail 
zijn te vinden in de map: 

• Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows Live 
Contacts 

PS. In Fbackup moet deze map als een  
       nieuwe taak worden toegevoegd 



Data Back-up maken 

Dit was een reserve kopie maken van 
belangrijke gegevens  

of foto’s enz. 
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