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KPN Backup online: duur!
Zijn er alternatieven?

Rein de Jong

KPN stopt met de goedkope backup: € 6, excl. btw wordt nu €
6, excl. btw per 100 GB. Daar tegenover staat een uitbreiding

van functionaliteit.Wil je alleen maar een goede backup in
Nederland, dan is dat te veel van het goede. Zoek je net als ik een

alternatief? Ik heb er drie gevonden! Waar ik voor kies?
Livedrive of Backblaze. Ik ben nog aan het testen.

Daarnaast heb ik ook nog Crashplan getest.

BackBlaze is op zich een goede keuze, alleen is de restore
zeer traag. Crashplan is zeer traag. Livedrive is ook niet snel
wat de eerste back‐up betreft, maar geeft je wel snel toe‐
gang tot je bestanden en na de initiële back‐up is de traag‐
heid niet zo erg omdat Livedrive ieder uur de wijzigingen
opslaat. Daarnaast geeft Livedrive je de meeste functionali‐
teit.
Mijn keuze voor het komende jaar is dus Livedrive en daar‐
naast Duplicati samen met Stack.
Gratis, tot 1 TB door het gebruik van Duplicati in combinatie
met opslag op Stack.
Livedrive, opslag in Engeland, onbeperkt voor € 60,– per jaar.

Backblaze in de VS voor € 50,– per jaar. Met privé versleute‐
ling! (Voor wat het waard is ...)

Veel gebruikers maken geen back‐up, maar kopiëren alleen
hun waardevolle bestanden naar een ‘veilige plek’. Strikt ge‐
nomen is dat geen back‐up. Je kunt pas iets een back‐up
noemen wanneer het voldoet aan de volgende eisen. Pas dan
ben je beschermd tegen malware en veilig voor ransomware
(gijzelsoftware die je privédata versleutelt)!

1. Veilig
• Opslag op een veilige plek
• Niet in te zien voor onbevoegden (versleuteld)
• Altijd beschikbaar voor herstel
• Niet te benaderen vanaf je standaard gebruikersaccount

2. Volledig
• Alle unieke gegevens op het systeem
• Meerdere versies van de data

3. Eenvoudig
• Simpel in gebruik
• Makkelijk kiezen van mappen en bestanden
• Eenvoudig te restoren en te controleren

4. Fire and forget
• Eén keer starten en daarna doet het zijn werk
• Wordt uitgevoerd door een scheduler (taakplanner)

Back‐up naar Stack met Duplicati

Voor
• Gratis tot 1 TB
• Data privéversleuteld
• Open Source
• Timeline back‐up
• Diverse Stack‐cliënts

Tegen
• Wat lastig in te stellen
• Wordt geleverd ‘as/is’
• ‘Trage’ verbinding

Back‐up via Livedrive

Voor
• Eenvoudig (ook smartdevices)
• Eerste pc: € 6,– per maand (extra: € 1,–)
• Onbeperkte dataopslag
• Timeline back‐up
• Lees je bestanden overal

Tegen
• Data niet privéversleuteld
• Timeline restore lastig
• Opslag in Engeland
• ‘Trage’ verbinding
• Toegang tot back‐up vanaf alle pc’s

Back‐up via Backblaze

Voor
• Eenvoudig
• € 50,– per jaar
• Onbeperkte dataopslag
• Back‐upt alles op je pc
• Timeline back‐up
• Lees je bestanden overal

Tegen
• Eigen selectie alleen

mogelijk door uitsluiting
‐ van mappen
‐ van bestandsextensies

• Opslag in de VS




