Beste klant,
Jammer genoeg moeten wij vaststellen dat weinig mensen op regelmatige basis een
backup maken van hun gegevens. De harde schijf in uw pc, waarop al uw gegevens
bewaard worden, is een pc-onderdeel dat vrij gevoelig is. Door slijtage, schokken,
overstroom of blikseminslag kan dit onderdeel beschadigd worden . Maar ook door
diefstal, brand of gewoon pech kunnen al uw documenten, emails en onvervangbare
foto’s verloren gaan.
Wij willen dan ook benadrukken dat het o-zo-belangrijk is om steeds over een recente en
correcte backup te beschikken.
Een backup kan je al maken naar een USB-stick maar die is meestal te klein, beter is een
externe harde schijf. Deze is er al vanaf 75,- euro. Een mogelijk nadeel van een externe
harde schijf is wel dat ze meestal vlak bij uw pc ligt. In geval van diefstal of brand is de
kans groot dat deze dus ook verloren gaat.
Een andere mogelijkheid is de backup maken naar een NAS. Dit is een backupsysteem dat
aangesloten wordt op het netwerk. Het voordeel hiervan is dat je deze NAS gemakkelijk
in een andere ruimte kan plaatsen. Ook als je meerdere PC’s hebt is dit heel interessant
omdat je dan niet voor elke PC een extra backup medium moet aanschaffen. Een NAS
heb je vanaf 238,- euro.
Je kan al uw data handmatig naar een externe harde schijf of NAS kopiëren maar er
bestaan ook backupprogramma’s die dat voor u automatisch doen. De prijs voor zo’n
backupprogramma bedraagt 39,- euro. Het is vanzelfsprekend dat wij dit voor u instellen
volgens uw noden!
Daarnaast is het ook héél belangrijk dat u de backup regelmatig nakijkt. Door
verschillende omstandigheden kan het namelijk gebeuren dat een backup-programma
faalt. Wij merken dat klanten dit na verloop van tijd vaak uit het oog verliezen. Of ze
merken het niet eens op dat de backup fouten vertoont. In dat geval is uw backup
natuurlijk waardeloos.
Wij kunnen voor u een Teamviewer account aanmaken waarmee wij vanop afstand
regelmatig uw backups voor u nakijken. Dankzij deze account kunnen wij u vanop afstand
ook verder helpen met andere kleine PC problemen. Deze dienst bieden wij u aan voor
99,- euro per jaar. De jaarlijkse Teamviewer account is hierin reeds inbegrepen. Hiermee
garanderen wij dat u op elk moment een geldige backup van uw gegevens heeft.
Aarzel niet om ons te contacteren indien u nog verdere vragen heeft.
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