
 
 
BACKUP EN SYNCHRONISEREN VAN MAPPEN 
 
 
Als je een externe harde schijf hebt om mappen van de computer dubbel te bewaren, 
dan is het na een tijdje niet meer simpel om te weten wat er al is overgezet en wat 
niet. 
Het programmaatje  Syncback dat je kan downloaden van  
 
http://www.2brightsparks.com/syncback/sbse.html  zal een grote hulp zijn 
 
 
Surf er als de het bliksem naartoe, klik op download en download de freeware-versie. 
Installeer het en start het op 
 
Je kan kiezen tussen een backup: de bestanden in de map op je computer worden 
in een map op de externe harde schijf geplaatst 
 
of een synchronisatie:  de bestanden worden in de beide mappen gelijk gehouden, 
 
Voor diegenen die al aardig overweg kunnen met mappen in Windows (zoals de 
Karel en de Karl en de Jan en…)  zal het programma gemakkelijk te gebruiken zijn. 
 
Voor de anderen een kleine handleiding. 
 
Wanneer je de eerste maal het programma opstart, wordt er gevraagd om een 
project aan te maken. Je kiest voor backup en klikt op OK 
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Je moet ook een naam invoeren. Veronderstel dat je in Mijn Documenten op je 
computer een map met de naam Fotoclub hebt. Maak dat op je externe harde schijf 
een map met dezelfde naam aan. We geven als naam voor het project: 
BackupFotoclub. Klik op OK 
 

 
 
In het volgende venster klik je op de map achter Bron 
 

 
 
Je klikt in het venster dat opent om Mijn Documenten en dan op de map Fotoclub. 
Daarna klik je op OK 
 
Hetzelfde doe je nu voor de map Doel 
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Je klikt op Deze Computer en kiest daar voor de letter die bij jouw externe schijf hoort 
Hier bij mij is dat Lokaal Station M: 
In de mappen die daar uitrollen klik je op de map Fotoclub 
Daarna klik je op OK 
 
Dan kan je allerlei aanpassen: 
 
 
Het vorige venster was het tabblad Simpel. Je klikt op Uitgebreid 
 

 
 
en krijgt het volgende 
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Je klikt aan wat je wil, of anders klik je aan zodat uw scherm overeenkomst met de 
schermafdruk hierboven. 
 
Je kan nu een simulatie laten uitvoeren, zodat je kan zien wat er overgezet wordt. 
Dat kan je de eerste keer wel eens proberen, maar als je wat steviger in je 
computerschoenen staat is dat niet nodig en klik je Nee 
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Je klikt nu op het project dat je gaat uitvoeren: in dit geval BackupFotoclub 
En klikt dan onderaan op Uitvoeren 
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Klik je op Nieuw dan kan je een ander project aanmaken. Je wil vb een Map met de 
naam Vakantie2006 op de externe schijf zetten, dan ga je nu te werk zoals je deed 
voor de Map Fotoclub. 
Als je Syncback opstart zal je nu direct het projectvenster krijgen, je klikt het project 
aan dat je wil uitvoeren en klaar is kees. 
 

 
 
Je kan ook op Planning klikken dat kan je zonder dat je erbij bent, toch een profiel 
opstarten 
Je kijkt maar eens in de tabbladen: je kan kiezen wanneer (elke dag of week…) op 
welk uur, enz… 
 
Veel plezier en laat eens weten of je het kunt 
 
Georges Nijs 
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