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30% van de mensen maakt nooit een back-up: een kopie van je belangrijkste bestanden op je computer, zoals
bijvoorbeeld je foto's en e-mails. Nochtans kan je al die bestanden makkelijk kwijt raken. We geven enkele tips om
problemen te vermijden. Omdat het World Backup Day is.

Elke maand raakt 1 op 10 computers besmet met een virus, lezen we op worldbackupday.com

Reden te meer om af en toe een back-up te maken. Nochtans is het vrij simpel:

Back-up naar harde schijf

Je kan bijvoorbeeld een back-up naar een externe harde schijf maken. (En dat is niet duur)

1. Klik op de Start button.

2. Typ “back-up” in de zoekbox.

3. Klik op Back-up maken en terugzetten.

4. Kies “Een nieuwe, volledige back-up maken”.

5. Wanneer Windows klaar is met de voorbereiding kies je je externe harde schijf en klik je op Volgende.

6. Klik op “Laat Windows kiezen” en klik op Volgende.

Klik daarna op “Instellingen Opslaan en een Back-up Maken”.

Windows zal vanaf nu automatisch een back-up maken. Zorg ervoor dat je externe harde schijf aangesloten blijft,
of als je een laptop hebt, sluit hem vaak genoeg aan.

1. Open je startscherm en begin “bestandsgeschiedenis” te typen.

2. In de zoekresultaten, klik op “Bestandsgeschiedenis”.

3. Klik op “Zoek een schijf”.

4. Kies je externe harde schijf uit de lijst.

5. Klik op “Aanzetten”.

Dat was makkelijk. Windows zal vanaf nu automatisch een back-up maken. Zorg ervoor dat je externe harde schijf
aangesloten blijft, of als je een laptop hebt, sluit hem vaak genoeg aan.
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Om te beginnen sluit je de externe harde schijf aan op je Mac. Daarna volg je de
onderstaande stappen om automatisch een back-up van je bestanden te maken!

Wees er zeker van dat je nieuwe USB stick volledig leeg is! Time Machine zal
gewoonlijk *de hele schijf wissen* om zijn ding te kunnen doen. Als dit een nieuwe
schijf is en je hebt er geen problemen mee, blijf lezen!

1. Open het  menu (in de linker bovenhoek van je scherm) en kies System Preferences.

2. Klik op “Time Machine”.

3. Klik op “Select Disk”.

4. Kies je USB stick uit de lijst en klik op “Use Disk”.

Je bent klaar! Je Mac zal vanaf nu automatisch een back-up maken. Zorg ervoor dat je externe harde schijf
aangesloten blijft, of als je een MacBook hebt, sluit hem vaak genoeg aan.

We gaan ervan uit dat een Linux-gebruiker dit gisteren al gedaan heeft ;-)

 

Een online back-up maken

Wil je je belangrijkste documenten bewaren? Gebruik  OneDrive, Dropbox, of Google Drive.

Deze “online schijven” hebben niet al teveel ruimte, en maken een back-up van maar één map op je computer. Dit
is, volgens worldbackupday.com echter voldoende voor studenten en ondernemers die hun belangrijkste bestanden
veilig willen stellen.

 

Bron: worldbackupday.com
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