Backup maken met FBackup
Fbackup installatie en Nederlandse taal instellen
Fbackup is een freeware (dus gratis!) programma waarmee je zowel handmatig als
automatisch back-ups kunt maken.


Download het programma op mijn website: www.allcrea.nl/downloads (klik op
Fbackup)



Open het installatieprogramma, bevestig dat je wilt doorgaan en dan zie je het
volgende venstertje:



Klik op “Nu Installeren” en wacht even totdat je installatie klaar is en je het
volgende schermpje ziet:
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Klik nu op “start en bezoek website”.
Het programma wordt nu klaar gemaakt voor gebruik en je wordt naar de website
van de ontwikkelaar gebracht;
Sluit de website (hier staat in het engels wat ik je nu in het nederlands ga uitleggen)
Het programma is inmiddels geopend, maar in het Engels
Klik op File
Klik op Options
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Je ziet nu het volgende schermpje:

Klik op “English (United States) en scroll naar boven totdat je Nederlands ziet; klik hierop!

Klik nu op OK en je ziet dat het programma ineens alles in het Nederlands omzet.
Dit zal niet geheel perfect zijn overal, maar daarvoor heb je deze handleiding.
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Fbackup instellen
Een back-up instellen noemen we een Taak en dat doe je als volgt:






Klik op “Nieuw” links boven in je schermpje
Geef de back-up een naam (er staat standaard altijd “nieuwe back-up”), bijv. backup persoonlijke bestanden
Geef het doel op (destination), dat is dus lokaal (local).
Geef de drive op (dus je externe harde schijf of usb stick), bijv. zoals in onderstaand
plaatje, mijn usb stick.
Kies eventueel nog een map die je daarvoor gebruikt (op de externe media) en klik
Next.
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Nu gaan we bepalen WAT er geback-upt moet worden
De meeste bestanden (foto’s, documenten etc.) staat in je persoonlijk gebruiker
map op je computer/laptop
Klik op “add folder” (map toevoegen) en je ziet dat je persoonlijk map al is
geselecteerd;
Klik OK
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Nu zie je dat in het schermpje je gebruikersmap is toegevoegd; Heb je nog meer
locaties waar je bestanden hebt die in de back-up moeten worden meegenomen
dan kun je bovenstaande actie herhalen.



Nu klik op je op Save en kies je voor “save and run” zodat deze taak wordt
opgeslagen voor een volgende keer en dat ie gelijk start.



Deze taak moet je dus handmatig starten op het moment dat je een back-up wilt
maken;
Nu kom je terug in het hoofdschermpje en zie je dat de taak is gestart. Heb
geduld, dit kan naar gelang de hoeveelheid en de doorvoer snelheid wel even
duren!
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Zodra de back-up klaar is krijg je dit scherm:



En klaar!

Trek je overigens niks aan van de melding rechtsboven in je scherm: “try backup4all for
free” dit is een ander programma waar hier reclame voor wordt gemaakt!
De volgende keer dat je een backup wilt maken, start het programma op, klik je op “Backup” (boven in je scherm) en hij begint de taak uit te voeren!

Als je behoefte hebt aan een volledig automatische back-up, dan volgt snel een nieuwe
handleiding! Let wel: continue aan de computer gekoppelde externe harde schijven en
usb sticks kunnen in geval van een virus ook aangetast worden!
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