TEST BACK-UPSOFTWARE

De beste
back-up
© software

Uit onze test blijkt dat je met Windows en MacOS
eenvoudig back-ups maakt. Voor wie meer
controle wil, is er andere goede software.

Ingebouwd
Windows 8.1 en 10

BACK-UP MET BESTANDS
GESCHIEDENIS

Prima voor de meeste Windows-gebruikers
Voor gebruikers van Windows 8.1 en 10 is
‘Back-up met bestandsgeschiedenis’ een
prima en gebruiksvriendelijke back-upoplossing. Hij bewaart niet alleen de laatste, maar
ook vorige versies van bestanden. Bestanden
herstel je eenvoudig vanuit de Windows
Verkenner. Als tijdens een geplande back-up
de schijf is losgekoppeld, krijg je geen waarschuwing. Schrijf de back-upmomenten dus
in je agenda. Behalve de frequentie en inhoud
van de back-up valt er niets in te stellen.

Windows 7, 8.1 en 10

BACK-UP MAKEN EN
TERUGZETTEN (WINDOWS 7)

Goede oplossing voor Windows 7, 8.1 en 10
Deze functie bestaat sinds Windows 7 en is
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er ook nog in 8.1 en 10. Je kunt er dagelijkse,
wekelijkse en maandelijkse bestands- en
systeemback-ups mee maken. Het werkt
net iets minder gebruiksvriendelijk dan
‘Back-up met bestandsgeschiedenis’, maar
is prima als aanvulling. Zo heb je een backup met bestandsversies én systeemkopieën.

Mac OS

APPLE TIME MACHINE

Solide basisoplossing met bestands
geschiedenis in MacOS
Op een Mac kan Time Machine worden ingeschakeld. Die bewaart een back-up van ieder
uur in het laatste etmaal, van de laatste
maand een dagelijkse back-up en van de
maanden daarvoor één per week. Van al
deze back-ups is zowel een bestands- als
systeemback-up beschikbaar. Wie meer
mogelijkheden wil, kan behalve bij de prijzige
draadloze Time Capsule netwerkschijf terecht bij andere software.

Losse
pakketten
Voor wie meer wil, zoals
back-uppen naar de cloud, backups versleutelen of een systeemback-up maken.

EaseUS Todo
Backup Free

Beste gratis alternatief voor
Windows-back-up
AAN
RADER Het gratis Engelstalige
EaseUS Todo Backup
Free is een aanrader als je meer
controle of mogelijkheden wilt
dan met de Windows-back-upfunctie. Zo kun je volledige en
incrementele back-ups afwisselen (zie stap 5 op pagina 33) en
meerdere back-upschema’s
naast elkaar instellen, bijvoorbeeld dagelijks naar je netwerkopslag en wekelijks naar een
usb-schijf. EaseUS kan ook
back-uppen naar bekende clouddiensten als Dropbox, Google
Drive en Microsoft OneDrive. Het
programma is overzichtelijk en
erg gebruiksvriendelijk. Let wel op
dat je tijdens het installeren niet
ook de Yahoo!-browser en -aanvulling installeert. De betaalde
versie (Home, €33) heeft nog
meer extra’s, zoals back-up via
FTP. > nl.easeus.com
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DOSSIER BACK-UP

Back-upsoftware
INGEBOUWD
Microsoft Windows back-up met bestandsgeschiedenis
Microsoft Windows back-up maken (Windows 7)
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Nvt

++

Acronis True Image

€50*

+

Cobian Backup
Crashplan

Gratis
Gratis**

EaseUS Todo Backup Free/Home

Gratis/€33 +/++ +/++ ✓

Macrium Reflect Free

Gratis

©

+

Nvt

+
+

✓ Nvt ✓

✓

✓ Nvt ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

++

✓

+

✓

+

✓

–

✓

✓
✓

✓

✓

✓*

✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓ ✓*** ✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

Prijspeiling: December 2016. Selectie: Back-upfuncties van besturingssystemen en losse back-upsoftware. * Eenmalig, of €40 per jaar met 50 GB
cloudopslag ** Voor cloudopslag naar de eigen Crashplan-cloudoplag moet worden betaald. *** Beperkt, standaard alleen naar Apple Time Capsule.
++ =zeer goed, + = goed, = redelijk, – = matig, –– = slecht

Cobian Backup
(gratis)

Uitgebreide bestandsback-up
voor Windows
Het gratis Engelstalige Cobian
Backup biedt instelmogelijkheden voor bestandsback-up die bij
EaseUS alleen in de betaalversie
zitten, zoals back-uppen via het
veiligere FTP en bestanden uitsluiten. De software is door de
vele instelopties iets minder
overzichtelijk en daardoor minder
geschikt voor beginners. Cloudopslag en systeemback-up ontbreken. > cobiansoft.com

Macrium Reflect
Free (gratis)

Systeemkopieën voor Windows
Wil je alleen systeemkopieën
maken, dan is er het gratis Engelstalige Macrium Reflect Free.
Het werkt rechttoe-rechtaan,

maar het heeft iets meer opties
dan ‘Back-up maken en terugzetten (Windows 7)’. Zo kun je een
tijdschema opstellen met verschillende soorten back-ups. Je
kunt losse bestanden en mappen
terughalen uit een systeemkopie
en Macrium kan de inhoud van
een harde schijf klonen naar een
nieuwe schijf. > macrium.com/
reflectfree.aspx

Crashplan
(gratis)

Lokale back-up + betaalde cloudopslag voor Windows en Mac OS
Het Nederlandstalige Crashplan is
alleen handig als je (naast lokale
back-ups) ook grote hoeveelheden data, bijvoorbeeld 1 TB of
meer, in de cloud wilt opslaan. De
software is gratis, voor de onbeperkte cloudopslag betaal je $60
per jaar. > crashplan.com

Acronis True
Image (€50)

Veelzijdig Nederlandstalig pakket voor lokale én cloudopslag
Zoek je NederlandstaAAN
RADER lige software met
extra’s, probeer dan
Acronis True Image (€50 voor één
computer). Het heeft veel mogelijkheden, maar blijft overzichtelijk
en makkelijk in het gebruik. Een
belangrijke extra die het gratis
EaseUs niet heeft, is de eigen
Acronis-clouddienst (€40 per jaar
voor 250 GB). Je betaalt €10 per
250 GB extra cloudopslag, maar
krijgt €10 korting op de software.
Voor 500 GB betaal je dus €60
per jaar. Probeer eerst de proefversie, want deze back-upsoftware werkt niet op iedere computer foutloos.
> acronis.com

Back-uppen
naar de
cloud?

Acronis, Crashplan en
EaseUS kunnen ook
back-uppen naar de
clouddiensten Dropbox, Google Drive en
Microsoft OneDrive.
De software zorgt
ervoor dat je bestanden niet worden gesynchroniseerd met
de originele bestanden op je computer,
zodat ze niet door een
virus of vergissing
kunnen verdwijnen.
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HOE HERKEN JE
DIGITALE ZAKKENROLLERS?
De Digitaalgids geeft je slimme tips en trucs om
voortaan elke digitale uitdaging op te lossen.
Kennismaken? Nu 6 nummers voor €22,75
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