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Inleiding 
Er zijn meerdere FTP Back-Up programma’s, u bent dan ook vrij om een andere programma te 
kiezen. Wij zijn echter van mening dat Duplicati makkelijk en licht in het gebruik is. Beschikbaar voor 
Windows, MAC OSX en Linux. Deze handleiding zal u beknopt vertellen hoe u Duplicati gebruikt en 
instelt. 

  



1. Installatie 
Download de voor uw operating systeem geschikte versie van Duplicati en doorloop de installatie. 

2. Een nieuwe back-up opzetten 
Bij het eerste gebruik ziet u het volgende scherm: 

 

Kies de optie ‘Setup a new backup’ en klik op ‘Next >’ 

Vul vervolgens een back-up naam naar wens in, en klik op ‘Next >’: 

 



U krijgt nu de mogelijkheid om de mappen te kiezen, standaard kiest Duplicati voor Mijn 
Documenten. Wilt u echter een back-up van andere mappen, kies dan voor ‘Custom folder list’. U 
moet dan de mappen selecteren die u zou willen back-uppen. 

 

Als u klaar bent, klikt u op ‘Next’ 

Vul vervolgens een wachtwoord in, waarmee u de bestanden encrypt. Noot: Vul altijd een encryptie 
wachtwoord in, en bewaar deze goed! Wachtwoorden kunnen niet worden opgevraagd. 

 

Wanneer u op de ‘toverstaf’ klikt zal er een wachtwoord worden gegenereerd. 



U krijgt vervolgens nogmaals een waarschuwing om uw wachtwoord op te schrijven/ te onthouden. 
Als u uw wachtwoord heeft opgeschreven kunt u op Ja klikken. 

  

Hierna wordt u gevraagd om het opgegeven wachtwoord in te voeren: 

 

  



Kies in het volgende venster voor FTP Based: 

 

Vul de gegevens in van uw account bij CloudDiskSpace.nl (deze heeft u bij uw aanmelding gekregen): 

 

 



Vul bij path de map in waar u de back-up wilt plaatsen, en klik vervolgens op ‘Create foler’ 

Als de verbinding niet tot stand kan komen, kijkt u of u ‘Use passive connection’ heeft geactiveerd. 

Kies eventueel uit de volgende opties: 

 

Met ‘Select when and how often the backup should run’ bepaald u hoe vaak en wanneer de back-up 
gestart moet worden. 

Noot: U wordt aangeraden deze optie aan te vinken, om te bepalen wanneer de back-up gestart 
moet worden. 

Met ‘Select when to remove old backups’ bepaald u wanneer oudere back-ups verwijderd moet 
worden. 

Noot: U wordt aangeraden deze optie aan te vinken. 

Als u niets aanklikt zullen de standaard instellingen van Duplicati gebruikt worden. 

 



 

Met Incremental wordt bedoeld dat alleen de wijzigingen geback-upt worden. 

Kies vervolgens wanneer de oude back-ups verwijderd moeten worden. Standaard staat deze 
ingesteld op 4 volledige back-ups. Pas deze naar behoefte aan. Denk hierbij aan uw maximale 
schijfruimte. 

 

 



3. Bestanden herstellen 
Indien u bestanden wilt herstellen start u Duplicati en klikt u op ‘Duplicati Wizard’ 

 

Kies daarna voor de optie ‘Restore files from backup’ 

 

  



Kies uit een back-up set: 

 

En selecteer welke back-ups u wilt herstellen: 

 



Kies waar u de bestanden wilt plaatsen: 

 

En klik op ‘Finish’ om de bestanden te herstellen: 

 

Uw bestanden zullen worden hersteld, dit kan afhankelijk van de grootte enkele uren/dagen duren! 



4. Support 
Indien u ergens niet uitkomt, of vragen en/of opmerkingen heeft neemt u dan alstublieft contact met 
ons op. Wij proberen zo snel mogelijk u vraag te beantwoorden. Indien nodig, nemen wij telefonisch 
contact met u op.  

Onze helpdesk is te bereiken via:  
http://helpdesk.clouddiskspace.nl  
support@clouddiskspace.nl 
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