
 
 
 

 
 
 
Een erg compleet programma dat al jaren prima diensten bewijst is Duplicati. U kunt Dulplicati downloaden van de 
website duplicati.com van de makers. Versie 1.3.4 stamt uit 2013 en is de laatste stabiele versie. Het uiterlijk is dan 

ook wat gedateerd, wat niet wegneemt dat het programma prima voldoet. Er 
wordt gewerkt aan versie 2.0 waar een preview van beschikbaar is, maar door 
onvolkomenheden en een aantal onopgeloste bugs is het nog ongeschikt voor 
dagelijks gebruik. Totdat er een stabiele versie van verschijnt dus de oude 
versie 1.3.4 gebruiken. 
 
Installeren Duplicati 
Download de versie die voor jouw systeem geschikt is en voer die uit. Na het 

opstarten dien je eerst akkoord te gaan met de licentievoorwaarden. Bij de installatie kun je direct besluiten of je 
Duplicati tegelijk met Windows wenst op te starten. Wordt Duplicati tegelijk met Windows gestart, dan regelt 
Duplicati dat de back-ups tijdig worden uitgevoerd. De standaardtaal is Engels; Wil je meer planmogelijkheden, doe 
het dan zelf met de Takenplanner; dan kun je de autostart bij installatie uitschakelen. Je kunt het achteraf alsnog 
regelen door het installatiebestand nogmaals, als wijziging, uit te voeren. En natuurlijk, kun je het opstarten van 
Duplicati ook via Taakbeheer > tab Opstarten uitschakelen. Nadat Duplicati is geïnstalleerd gaan we de eerste back-
up maken. 
 

 
 

 
Als dit scherm verschijnt is de installatie gelukt en kun je de eerste back-
up gaan maken. 
 
We gebruiken de “Wizzard” om de eerste back-up te maken. 
 
 
 
 
 
 

 

 DUPLICATI (Bestand back-up)

    
 

 

https://www.duplicati.com/
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Het eerste opstartscherm zie je hiernaast. 
 
Je ziet achtereenvolgens: 

1. Maak een nieuwe back-up taak 
2. Wijzig een bestaand eback-up 
3. Verwijder een bestaande back-up 
4. Herstel een bestand uit een back-up 
5. Start nu direct een back-up 

De overige opties komen aan het eind van dit verhaal even 
ter sprake, maar spreken eigenlijk voor zich. 
 
 
 

 
Je geeft je back-up een (gemakkelijk herleidbare) naam die je 
eventueel aan een groepsnaam kunt koppelen. (Als je 
bijvoorbeeld een scheiding wilt maken tussen je huisgenoten 
zodat je een bepaalde reeks back-ups achter elkaar kunt laten 
afwerken). 
 
Hierna verschijnt een scherm waarin je de bestanden kunt kiezen. 
Er wordt een voorbeeld aangegeven van alle bestanden uit de 
bekende documenten; (Mijn afbeeldingen; mij documenten etc.) 
Maar met de 2e optie kun je vrij kiezen uit alle aanwezige mappen 
of bestanden 

 

 

 

 
Je krijgt nu een keuzescherm dat naar je eigen bestanden wijst op alle aanwezige schijven van je computer. Je kunt 
hier slechts één map kiezen, waarna een 2e regel verschijnt die je op dezelfde manier kunt invullen. Ga zo door 
totdat alle gewenste mappen gekozen zijn. 
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Als al de bestanden gekozen zijn komt het volgende scherm om een wachtwoord in te geven van de back-up. 
Duplicati zal alle bestanden via de ingebouwde AES256 encryptie versleutelen. Belangrijk om een sterk wachtwoord 
te kiezen en dit veilig te bewaren. Onderin kun je een vinkje aanzetten, dat ervoor zorgt dat al je andere 
(toekomstige) back-ups met hetzelfde wachtwoord worden vergrendeld. Mocht iemand toch ooit toegang krijgen tot 
je bestanden dan zijn ze onleesbaar zonder het wachtwoord. 
 
 

 
 
 
Het wachtwoord is niet verplicht maar dan moet het vinkje vooraan in de regel worden weggehaald. Alles wordt nu 
onbeveiligd geback-upped. Nadat het wachtwoord is ingegeven krijgt u het R-scherm hierboven waarbij u kiest voor 
het opslag doel. Hier heeft u een keuze voor lokale back-up of naar diverse “externe opslag” doelen.  
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Als we kiezen voor “file based” dan kiezen we 
voor een lokale opslag. Waarbij alle gekoppelde 
schijven van de PC gezien worden als mogelijke 
opslag. Is er geen externe USB-schijf gekoppeld 
dan wordt er bij die keuze een foutmelding 
gegeven. Ook kunnen dit gekoppelde netwerk 
locaties zijn, zoals een andere PC of een NAS. 
Afhankelijk van de instellingen dien je eventueel 
ook nog toegang gegevens in te vullen. 
(Credentials) 
 
 
 
In dit voorbeeld gaan we uit van een “cloud 
opslag” via het WebDav protocol. 
Bij alle externe opslag mogelijkheden hebben we 
verplichte inlog gegevens nodig. (Meestal worden die bij aanmelding door uw aanbieder verstrekt). In het volgende 
scherm zie je welke gegevens zoal gevraagd worden. 
 
 

Vul de gegevens in.  
Een kleine typefout kan tot een foutmelding leiden als u op 
“Test connection” klikt. De fout meldingen die gegeven 
worden zijn moeilijk herleidbaar, maar meestal zijn het 
wachtwoord foutjes of een verkeerde server. 

 

 

 

 
Hierna kun je extra instellingen (Advanced settings) 
bepalen. 
 
• Hoe vaak de back-up uitgevoerd dient te worden en hoe. 
Standaard is dat dagelijks om 13:00 uur. Maandelijks wordt er standaard een volledige back-up gemaakt en 
vervolgens dagelijks een incrementele. Bij incrementeel wordt alleen dát data-blokje vervangen waarin een wijziging 
is aangebracht. Op die manier wordt voorkomen dat bij heel grote bestanden (.pst of diskimages) het hele bestand 

weer wordt geschreven.  
• Wanneer oude back-ups verwijderd mogen worden. 
Standaardinstelling is vier volledige back-ups en de daarop 
aanvullende back-ups. Houd je je ook aan de standaard van een 
volledige back-up per maand, dan kun je dus vier maanden terug 
in de tijd. Wens je wat anders, dan kun je dat in het venster zelf 
instellen. 
• Instellen van limieten voor netwerkbelasting, de maximale 
omvang van een back-up en de maximale omvang van de 
containers en waarin de back-ups worden opgeslagen. De 
standaardgrootte staat ingesteld op 10 MB. Dit resulteert bij grote 
back-ups in duizenden bestanden. Bevat je back-up veel grote 



bestanden, dan is het wijs de omvang te vergroten. Tevens is de prioriteit van het back-up proces in te stellen. 
Mocht je prioriteit ‘hoger dan normaal’ in stellen, weet dan dat je systeem traag tot bevroren aan gaat voelen.  
• Bestandsfilters.  
Standaard wordt alles binnen een map meegenomen. Mocht je bepaalde bestandstypen en/of mappen juist niet of 
juist alleen maar willen back-uppen, dan kun je dat daar opgeven. Voorbeelden zijn o.a. tijdelijke bestanden of back-
up bestanden (tmp of bak). Ook *.exe bestanden zijn meestal onbelangrijk omdat dit uitvoerbare bestanden zijn. Dus 
geen data 
• Geavanceerde opties. 
Al het overige, alleen wanneer je in de standaard vensters iets mist, kun je hier zoeken. Lees dan goed de helptekst 
bij de opties en de handleiding op duplicati.com. 
•Opnemen van de Duplicati-instellingen van de huidige back-up in de back-up. Zou ik altijd doen zodat je de 
instellingen achteraf altijd kunt teruglezen 
 
Hieronder zie je verschillende schermen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Als laatste scherm krijg je dit te zien: 
 

Als je hier het vinkje aanzet (bij: Run back-up now) dan wordt het 
programma afgesloten en wordt in de achtergrond de back-up 
gemaakt. Niet aanvinken betekent dat de ingestelde dag en tijd 
wordt aangehouden. 
 
Het programma heeft nog enkele instellingen meer, zoals 
“command-line” opties en “override” instellingen. 
 
Voor basis en gebruikers zijn die meestal niet nodig. Het 
programma is zonder deze extra’s al ZEER COMPLEET. 
 
 

 



Omdat het programma standaard altijd op de achtergrond draait 
zijn de diverse opties alleen te bereiken via de optie “actieve 
programma’s”  (R-onderin bij Windows 10) 
 
Van hieruit start je dus de wizard en andere opties op. 
 
Voor geïnteresseerde gebruikers is er een forum waarop veel 
antwoorden te vinden zijn. 
Dit is de link naar het forum. 
 
Ook op YouTube zijn veel instructiefilmpjes te vinden over dit 
programma. (meestal helaas Engelstalig) 
In Youtube zoeken naar: “Macrium Reflect” 
 

 
 
 

https://github.com/duplicati/duplicati/issues

