
Een goede back-upvoorziening is het belangrijkste vangnet voor kleine en grote IT-datarampen. Een onlineback-upop-
lossing is een goede keus, vanwege het gemak, de veiligheid en de prijs. WINMAG Pro onderzocht de prestaties en het 
onderscheidend vermogen van de belangrijkste aanbieders.

15 aanbieders onder de loep

Onlineback-up: 
effectief vangnet

Onlineback-up

Jargonbuster
Online-back-up-aanbieders gebruiken het nodige  jargon om functio-
naliteiten aan te duiden. De belangrijkste technotermen in alfabetische 
volgorde:
Appliance-oplossing voor back-ups: een netwerkapparaat in het serverrack 
dat geregeld back-ups maakt. Sommige providers in ons overzicht kunnen 
de appliance van een mkb’er beheren.
Bare metal recovery: herstel van een back-up op (server)hardware zonder 
extra benodigde installaties
Brick level-back-up (restore): niet de complete Exchange Server (data) terug-
zetten, maar alleen een postvak of zelfs losse berichten.
Off-sitelocatie: de back-ups worden weggeschreven op ‘eigen’ apparatuur, 
maar wel op een andere locatie, bijvoorbeeld in een ander filiaal van het 
bedrijf.
Restore: herstel van gegevens en/of programmatuur (in de wandel: ‘terug-
zetten van een back-up’). 
Seedload: de eerste (initiële) back-up kost veel tijd, zeker met onlineback-
up van tientallen GB’s aan data. Bij sommige providers mag je de eerste 
volledige back-up op een schijf aanleveren, waarna de back-up online 
verder gaat.

Frank de Graaf

security special

back-ups maak je niet voor niets. Het is de bedoeling dat ze kunnen wor-
den teruggezet en het liefst een beetje vlot als de server is uitgevallen. 

Gelukkig bieden veel online-aanbieders naast de dagelijkse reservekopie via 
een internetverbinding ook de mogelijkheid om de eerste volledige back-up 
op een harde schijf aan te leveren. In het geval van een calamiteit kan het ook 
andersom. Een koerier heeft de schijf met data dan snel op je bedrijf. Naast de 
functionaliteit brengen we de kosten voor het zeker stellen van je bedrijfsdata 
bij vijftien aanbieders in kaart.

Hoe wij testen
Freelance IT-journalist Frank de Graaf heeft van iedere back-upprovider in 
deze groepstest de back-upmogelijkheden getest voor losse pc’s (werksta-
tions) en van servers, specifiek Exchange Server. De back-upclientsoftware 
van iedere provider liet Frank een aantal dagen ‘lopen’. Hij keek tijdens deze 
periode naar de praktische herstelmogelijkheden en het versiebeheer (opslag 
en herstel van verschillende versies van documenten). De prijzen en tarieven 
werden door de tester zo veel mogelijk omgerekend naar vergelijkbare op-
slagcapaciteiten; zie de afsluitende tabel bij dit artikel.
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M indtime, Backup Connect, Go Backup, mKBackup 
en Backup Factory gebruiken allemaal dezelfde 

software om data veilig te stellen, mits je kiest voor 
een oplossing tot 750 GB. Wie meer ruimte wil, kan bij 
mindtime beter kiezen voor de appliance-oplossing. 
Die bestaat uit een back-upserver op locatie en een 
back-up op het internet. Alle oplossingen van mindtime 
bieden de mogelijkheden die je wenst. Er zijn verschil-
lende back-uptaken in te stellen en je beschikt over veel 
instellingen voor het bewaarbeleid. mindtime levert de 
diensten alleen via doorverkopers.

Ruime Opties

Mindtime backup
backup Connect gebruikt dezelfde software als 

mindtime, maar werkte tijdens de test nog aan het 
verbeteren ervan. De dienst werkte al prima, maar wij 
kregen nog onduidelijke licentievoorwaarden en lege 
foutmeldingsschermen. Net als bij mindtime kun je 
Nederlands als taal selecteren en er is zowel een 32- als 
een 64-bitsversie van het programma beschikbaar. Inte-
ressant zijn de relatief lage prijzen voor Exchange-brick 
level. Daarmee kunnen individuele onderdelen, zoals een 
postvak of een agenda, worden hersteld zonder dat de 
hele mailserver hoeft te worden teruggezet. 

apaRt vangnet vOOR pOstvak

Backup Connect

KPN is een van de partijen die de markt voor on-
lineback-ups flink op z’n kop heeft gezet door lage 

prijzen te rekenen, zeker voor langjarige contracten. Ook 
de grote reclamecampagne van het bedrijf maakte on-
lineback-up tot een nutsvoorziening. Bij grote hoeveel-
heden data is de concurrentie echter goedkoper. Bij KPN 
kun je slechts één back-upset maken. Verwijderde be-
standen worden nog wel 28 dagen bewaard. Exchange 
wordt ondersteund, maar individuele e-mailboxen niet. 
Er zijn datalimieten, maar niet voor de werkstations. Voor 
minder dan vijf euro per maand maak je een volledige 
back-up. Houd er rekening mee dat alles via internet 
gaat en ook moet worden teruggezet. 

WegbeReideR

KPN 

Jamby is een vreemde eend in de bijt. De dienstver-
lener richt zich namelijk vooral op werkstations en 

minder op servers. Zet Jamby in voor servers en je mist 
goede functies voor databases en e-mailsystemen. Voor 
werkstations is de dienst erg aantrekkelijk. Voor circa 
4,20 euro per maand krijg je ongelimiteerde opslag voor 
meerdere computers. Ideaal voor een kleine omgeving 
met een beperkt aantal pc’s. Prettig is dat voor het 
maken en herstellen weinig computerkennis nodig is. 
Het programma werkt met een wizard die je direct op 
het juiste spoor zet.

FOcus Op WeRkstatiOn 

Jamby

8,0

specs
Prijs:
zie tabel
Proefaccount: 
1 GB voor 3 maanden (op 
aanvraag: 10 GB)
Info: 
mindtimebackup.nl

Voor en tegen
+  compleet back-

upprogramma
+  brede ondersteuning 

databases
+  oplossingen voor 

grote hoeveelheden 
data

-  Relatief hoge kosten 
voor Exchange-brick 
level

-  tarieven en service 
niet helder

oordeel

8,0

specs
Prijs:
zie tabel
Proefaccount: 
10 GB werkstation of 20 
GB server voor 30 dagen
Info: 
www.backup-connect.nl

Voor en tegen
+  compleet en 

functioneel back-
upprogramma

+  brede ondersteuning 
databases

+  lage prijs Exchange-
brick level vanaf 
100 GB

+  veel opslagruimte bij 
testaccount

-  software tijdens onze 
test niet af

oordeel

7,0

specs
Prijs:
zie tabel
Proefaccount: 
Nee
Info: 
www.kpn.com

Voor en tegen
+  goedkoop, zeker bij 

kleine datahoeveel-
heden

+  goed functioneel 
back-uppakket

-  geen brick level-
ondersteuning

-  geen telefonische 
helpdesk 

-  geen proefabon-
nement

oordeel

9,0

specs
Prijs:
zie tabel
Proefaccount: 
1 GB voor onbepaalde 
tijd
Info: 
www.jamby.com

Voor en tegen
+  goedkope goede 

oplossing
+  onbeperkte opslag-

ruimte
+  eenvoudig te 

bedienen pakket
-  onhandige oplossing 

voor system state-
back-ups

-  geen serveroplossing

oordeel

Best Value 
voor werkstations
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s ignet gebruikt de populaire software 
van Ahsay en maakt daar geen 

geheim van. Er zit een duidelijk verschil 
tussen de desktop- en de serverversie van 
de dienst. Interessant is de Continue Data 
Backup, waarbij van ieder bestand direct 
een reservekopie wordt gemaakt. Net als 
bij andere aanbieders tref je mogelijkhe-
den aan als In File Delta, waarbij alleen 
het gewijzigde stuk van een bestand naar 
de back-up wordt gezonden. Dat is han-
dig voor heel grote bestanden waar maar 
weinig in is veranderd. Tevens kun je lo-
kale back-ups maken of het bewaarbeleid 
aanpassen. Een langere bewaartermijn 
kost uiteraard meer opslagruimte en dat 
kost meer geld. 
Als de ‘archieffunctie’ je minder aanspreekt, 
is het mogelijk om meerdere backup-sets 
naast elkaar te bewaren. Je kiest zelf de 
instellingen. Alhoewel de verschillen tussen 

back-upproviders klein zijn, springt Signet 
eruit doordat het bedrijf als een van de 
weinige onderscheid maakt tussen prijzen 
voor werkstations en servers. Dat scheelt 
flink in de kosten als je beide back-ups 
op een zogenoemde off-sitelocatie wilt 

bewaren. Het maakt niet uit of je meerdere 
besturingssystemen hebt op zowel de ser-
vers als de werkstations, omdat ze allemaal 
worden ondersteund. Zoek je wel dezelfde 
mogelijkheden tegen een scherpere prijs, 
kijk dan bij De Backup Provider.

de tOppeR in de test

Signet 

9,0

specs
Prijs:
zie tabel
Proefaccount: 
10 GB gedurende 30 
dagen
Info: 
www.signet.nl

Voor en tegen
+  bekend en goed 

softwarepakket
+  continue databe-

scherming
-  compatibel met 

StorageCraft Shadow-
Protect

oordeel

P
R
O

EDITORS’
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Go Backup heeft hetzelfde softwarepakket dat de 
meeste aanbieders gebruiken. Prettig is dat je je 

tijdens de installatie van de software kunt registreren, 
maar de 500 mB ruimte is wel erg krap. Daar tegenover 
staan een scherpe prijs voor een zogenoemde seedload, 
een eerste back-up op harde schijf die per post wordt 
verstuurd om te voorkomen dat enorme bestanden de 
internetverbinding dagenlang verstoppen. Die ligt 100 
euro lager dan bij de concurrentie. Dat geldt tevens voor 
het krijgen van een back-up op schijf in geval van een 
calamiteit.

betaalbaRe ‘seedlOad’

Go Backup
Volgens eigen zeggen is mKBack-up de grootste 

aanbieder van onlineback-updiensten in Nederland. 
Deze organisatie presenteert de beveiliging als een van 
de sterke punten. Alle data gaat versleuteld over het 
internet en ook de back-upservers zelf zijn voorzien van 
encryptie. De servers staan in een beveiligd datacen-
trum. Vrijwel alle aanbieders werken met deze bevei-
liging, maar mKBack-up toont dat ook aan met haar 
PCI-3-  en BS7799-certificatie. Het back-upprogramma 
is hetzelfde als onder meer door Go Backup wordt ge-
bruikt en ook nu wordt alles aangeboden, van database 
tot bestandsback-up. Tijdens de proefperiode moet je 
het echter doen met een magere 250 mB.

geceRtiFiceeRd veilig

MKBack-up

7,0

specs
Prijs:
zie tabel
Proefaccount: 
500 MB voor 30 dagen
Info: 
www.gobackup.nl

Voor en tegen
+  compleet en 

functioneel back-
upprogramma

+  brede ondersteuning 
databases

+  lage kosten seedload 
en herstelschijf

+  onlineback-ups bekij-
ken via webinterface 

-  weinig schijfruimte 
bij proefaccount

oordeel

8,0

specs
Prijs:
zie tabel
Proefaccount: 
250 MB voor 3 maanden
Info: 
www.mkbackup.nl

Voor en tegen
+  compleet en 

functioneel back-
upprogramma

+  brede ondersteuning 
databases

+  grote speler, lang 
actief, veel klanten

+  PCI-3- en BS7799-
certificatie

-  weinig schijfruimte 
bij proefaccount

oordeel
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ook Perfect Backup maakt gebruik van de software 
van Ahsay, maar doet door aanpassingen in het 

programma zelf zijn best om dat te verhullen. Je hebt de 
beschikking over alle mogelijkheden die andere Ahsay-
providers bieden, waaronder continue databescher-
ming. Interessant is om in combinatie met StorageCraft 
ShadowProtect een zogenoemde bare metal recovery 
te doen. Dat betekent dat back-ups razendsnel terug te 
zetten zijn op ieder onvoorbereid systeem. Natuurlijk 
levert Perfect Backup daarvoor dan een kopie op schijf.

baRe metal RecOveRy

Perfect Backup
de back-upoplossing van F-secure is voor werkstati-

ons en wijkt af van de eenheidsworst die je bij de 
meeste aanbieders krijgt. Je krijgt onbeperkte schijf-
ruimte voor nog geen vijf euro per maand. Handig zijn 
de knoppen waarmee je muziek, e-mail, foto’s of andere 
documenten automatisch in de back-up kunt laten 
meelopen. Het programma scant dan zelf de harde schijf 
op zoek naar documenten die voldoen aan de eisen die 
je stelt. Verwijderde documenten worden maximaal 45 
dagen bewaard en je hebt ook de mogelijkheid om de 
uploadsnelheid te beperken. Dat voorkomt dat de inter-
netverbinding met een back-up verstopt raakt.

vangnet vOOR desktOps

F-Secure

l ieke van Lexmond vertrouwt op Argeweb en ze pro-
beert je op de website van het bedrijf in een beval-

lige pose op de bank over te halen om hetzelfde te doen. 
Argeweb gebruikt de professionele versie van de soft-
ware die Jamby heeft. Het belangrijkste verschil zit in de 
ondersteuning voor Exchange en SQL Server, op servers 
zeker gewenst. De werkstationoplossing van Argeweb 
is duurder dan die van Jamby, terwijl de opslagruimte 
beperkt is. Daarmee is Argeweb minder aantrekkelijk. 
Voor servers is er ondersteuning voor onder meer system 
state, maar helaas geen Exchange-brick level.

eenvOud tROeF

Argeweb
backup Factory maakt er geen geheim van dat de 

gebruikte software bij  veel andere aanbieders 
wordt gebruikt. Voor dataopslag hanteert de Backup 
Factory prijzen die lager zijn dan gemiddeld, maar daar 
staat tegenover dat de prijs per Exchange-e-mailbox  
erg hoog is, met 75 cent per maand per postvak. Niet 
uniek, maar wel leuk is dat je ook online inzicht hebt in 
de gemaakte back-ups en de hoeveelheid data die is 
hersteld. Backup Factory ondersteunt alle gebruikelijke 
modules als databaseback-up, system state en biedt de-
zelfde opties als de andere aanbieders die met dezelfde 
software werken.

Online-inzicht

Backup Factory

8,0

specs
Prijs:
zie tabel
Proefaccount: 
20 GB voor 1 maand
Info: 
www.perfectbackup.nl

Voor en tegen
+  bekend en goed 

softwarepakket
+  continue databe-

scherming
+  uitgebreide filtermo-

gelijkheden
+  compatibel met 

StorageCraft Shadow-
Protect

-  geen 64-bitssoftware

oordeel

8,0

specs
Prijs:
zie tabel
Proefaccount: 
30 dagen onbeperkte 
ruimte
Info: 
www.f-secure.com/
en_EMEA/products/
home-office/online-
backup

Voor en tegen
+  stelt alle belangrijke 

bestanden veilig
+  onbeperkte opslag-

ruimte
+  eenvoudig back-

upprogramma
- geen serveroplossing 
-  eerste scan duurt 

erg lang

oordeel

8,0

specs
Prijs:
zie tabel
Proefaccount: 
1 GB voor 6 weken
Info: 
www.argeweb.nl

Voor en tegen
+  Grote, professionele 

organisatie
+  Handige mogelijkheid 

voor back-uptaken
+  Eenvoudig pakket 

met veel opties
+  Zeer lage prijzen 
-  Onhandige oplossing 

voor system state-
backups

oordeel

8,0

specs
Prijs:
zie tabel
Proefaccount: 
1 GB voor 1 maand
Info: 
www.backupfactory.nl 

Voor en tegen
+  compleet en 

functioneel back-
upprogramma

+  brede ondersteuning 
databases

+  relatief lage prijzen
+  webinterface voor 

controle back-ups
-  hogere prijzen 

voor Exchange-e-
mailboxen

oordeel
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de website van PCBackup lijkt het resultaat van 
een stukje huisvlijt. Schijn bedriegt echter, want 

PCBackup maakt gebruik van Iaso dat onder meer ook 
door KPN wordt gebruikt. Daarmee is de dienst geschikt 
voor zowel werkstations als servers. Proefabonnemen-
ten zijn alleen op aanvraag beschikbaar en de prettige 
ondersteuning per e-mail en via de telefoon is opval-
lend. Ook opmerkelijk is dat PCBackup geen extra kosten 
in rekening brengt voor Exchange-brick level-back-ups. 
Houd er wel rekening mee dat alles via het internet gaat, 
zowel een eerste back-up als de eventuele herstelactie. 

pRettige OndeRsteuning

PCBackup 
eenvoud is troef bij Crashplan, maar dan wel in een 

heel positieve zin. De prijzen zijn onwaarschijnlijk 
laag en wie denkt dat een dergelijke prijsstunter op 
service inboet, heeft het goed mis. Een vergeten wacht-
woord wordt binnen enkele minuten teruggezet en we 
kregen actieve begeleiding van Crashplan zonder dat 
het bedrijf wist dat we de dienst testten voor WINmAG 
Pro. Er is geen volcontinue bescherming, maar wel een 
back-upinstelling die ieder kwartier nieuwe of gewij-
zigde bestanden veiligstelt. De software is geschikt voor 
servers, maar alleen voor een bestandsback-up en niet 
voor het veilig stellen van losse delen.

de laagste taRieven

Crashplan 

ook Virtual Backup werkt met de Ahsay-client en 
kent bijzonder veel instelmogelijkheden. Geluk-

kig is er een wizard die je netjes door de talrijke opties 
loodst. De wizard slaat veel geavanceerde mogelijkhe-
den over die gebruikers later alsnog kunnen instellen. 
Virtual Backup werkt met meerdere back-upsets, die het 
lokaal of via internet opslaat. Je kiest verschillende en-
cryptiemethoden. rond het verschijnen van dit WINmAG 
Pro moet er een gebruikersvriendelijker versie van de 
software zijn, met nieuwe functies als brick-level-back-up 
en een continue kopieermodus. met delta block-techno-
logie wordt van grote bestanden alleen gekopieerd wat 
is veranderd.

nieuWe veRsie in aantOcht

Virtual Backup
de Backup Provider heeft voor hetzelfde pad geko-

zen als Perfect Backup en brengt de software van 
Ahsay onder eigen naam uit. Ook nu ondersteunt het 
StorageCraft ShadowProtect, zodat een server na ont-
vangst van de harde schijf met de back-up in mum van 
tijd weer in de lucht kan zijn. Prettig is dat De Backup 
Provider niet kinderachtig doet met de testaccounts: 
100 GB en ondersteuning voor Exchange-brick level. 
Het programma wordt ook gebruikt voor back-ups van 
werkstations en daar gelden geen aangepaste prijzen 
voor. Samen met Argeweb duikt De Backup Provider be-
hoorlijk onder de prijzen van de andere, maar Argeweb 
mist Exchange-brick level.

seRveRheRstel in nO-time

De Backup Provider

8,0

specs
Prijs:
zie tabel
Proefaccount: 
Op aanvraag
Info: 
www.pcbackup.nl

Voor en tegen
+  persoonlijke 

benadering
+  uitbreidbaarheid 

bewaartermijn
+  geen kosten voor 

Exchange-brick level
+  prettige software
-  geen vulling- of 

herstelharddisk

oordeel

specs
Prijs:
zie tabel
Proefversie: 
Op aanvraag
Info: 
www.virtualbackup.eu

Voor en tegen
+  redelijke prijs
+  meerdere back-upsets
+  meerdere tijd-

schema’s
+  krachtig 
-  hier en daar te 

technisch

oordeel
N.v.t. 
(bespreking op basis van 
oude software)

8,0

specs
Prijs:
zie tabel
Proefaccount: 
1 GB voor 1 maand
Info: 
www.debackuppro-
vider.nl

Voor en tegen
+  bekend en goed 

softwarepakket
+  continue databe-

scherming
+  uitgebreide filtermo-

gelijkheden
+  lage prijzen
- geen seedload

oordeel

8,0

specs
Prijs:
zie tabel
Proefaccount: 
50 GB voor 14 dagen
Info: 
www.crashplan.nl

Voor en tegen
+  veruit de goedkoop-

ste oplossing
+  prettige software, 

ook door niet IT’ers te 
bedienen

+  mogelijkheden om 
back-ups naar eigen 
locaties te maken

+  gemakkelijke 
herstelfunctie

-  matige ondersteu-
ning voor servers

oordeel

Best Value 
voor servers

Best Value voor 
eenvoudige back-ups
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BackuPProvIder MIndtIMe BackuP 
connect kPn JaMBy SIgnet go BackuP MkBackuP Perfect 

BackuP
Software

wIndowS

oS X

LInuX

MogeLIJkheden

fILe

oPen BeStanden

eXchange

eXchange BrIck LeveL 
(kosten per maand)

€ 0,95 € 0,50 (1) € 0,50 geen opgave geen opgave € 0,50

doMIno geen opgave € 0,50

MySQL

SQL Server

oracLe

dIenSten

SeedLoad geen opgave

dISkreStore Per koerIer

koSten

aanSLuItkoSten € 0.00 € 50.00 € 0.00 € 0.00 € 19.95 (3) € 0.00 € 0.00 € 0.00

SeedLoad € 249.95 geen opgave n.v.t. n.v.t. € 249.95 € 100.00 op aanvraag gratis (4)

dISkreStore op aanvraag € 195.00 n.v.t. n.v.t. op aanvraag € 100.00 op aanvraag geen opgave

reMote InStaLLatIe op aanvraag geen opgave geen opgave geen opgave n.v.t. geen opgave geen opgave geen opgave

on SIte InStaLLatIe op aanvraag € 295.00 geen opgave geen opgave n.v.t. geen opgave € 175.00 €199.00

SuPPort

oPenIngStIJden (5) 24/7 Kantoortijden Onbekend Kantoortijden Kantoortijden geen opgave Kantoortijden Kantoortijden

Per teLefoon  (2) geen opgave

Per e-MaIL geen opgave

Score 8,0 8,0 7,0 9,0 9,0 7,0 8,0 8,0
award
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ONliNe BACK-uP

 een overzicht van de geteste diensten

(1) Vanaf 100 GB abonnementen: € 0,25 per mailbox per maand  |  (2) Algemene KPN helpdesk  |  (3) Wordt aangeboden voor een actietarief van €0,00  |  (4) Bij abonnementen vanaf 50 GB, anders €199  |  (5) Opgave aanbieder

*) Enkele indicatieve tarieven per maand. Meer capaciteiten (abonnementen) altijd beschikbaar bij genoemde providers. Sommige tarieven zelf berekend aan de hand van ‘prijs per GB’. 

tarIeven 
Server *)

argeweB BackuP cLIent BackuP connect BackuP factory craShPLan de BackuP 
ProvIder

go BackuP f-Secure

10 GB €12.45 €12.95 €19.50 €0.74 €12.45 n.v.t.

50 GB €37.45 €39.95 € 80,-- € 75,-- €3.71 €39.95 € 60,-- n.v.t.

100 GB €61.06 op aanvraag € 140,-- € 125,-- €7.42 €79.95 € 110,-- n.v.t.

200 GB €103.28 op aanvraag op aanvraag € 225,-- €14.83 €159.95 € 210,-- n.v.t.

300 GB €139.95 op aanvraag op aanvraag  € 315,-- €22.25 op aanvraag € 310,-- n.v.t.

tarIeven werkStatIon *) argeweB BackuP cLIent BackuP connect BackuP factory craShPLan de BackuP 
ProvIder

go BackuP f-Secure

5 GB €9.95 € 10,-- n.v.t. €0.37 €9.95 € 15,-- (6 GB) 

10 GB € 5,-- €12.95 € 20,-- €19.50 €0.74 € 20,-- (11 GB)

Onbeperkt €4.20

tarIeven Server *) JaMBy kPn MIndtIMe MkBackuP Pc BackuP Perfect BackuP SIgnet vIrtuaL BackuP
10 GB nvt €27.95 € 25,-- € 25,-- €22.50 € 19,--  € 25,-- 

50 GB nvt €49.90 €84.95 € 89,-- €87.50 € 85,-- € 89,--  € 85,-- 

100 GB nvt €99.80 €139.95 € 170,-- € 170,-- € 165,-- € 119,--  € 140,-- 

200 GB nvt €199.60 €249.95 € 340,-- € 340,-- € 265,-- € 199,--  € 249,-- 

300 GB nvt €299.40 €359.95 € 475,-- € 475,-- € 365,-- € 279,--  € 360,-- 

tarIeven werkStatIon *) JaMBy kPn MIndtIMe MkBackuP Pc BackuP Perfect BackuP SIgnet vIrtuaL BackuP
5 GB € 19.95 € 15,-- € 15,-- € 15,-- €4.95  € 11.25 

10 GB € 27.95 € 25,-- € 25,-- € 22.50 €6.95  € 18.75 

Onbeperkt €4.16 €4.16
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BackuPProvIder f-Secure argeweB BackuP 
factory Pc BackuP craShPLan vIrtuaL 

BackuP
de BackuP 
ProvIder

Software

wIndowS

oS X

LInuX

MogeLIJkheden

fILe

oPen BeStanden

eXchange

eXchange BrIck LeveL 
(kosten per maand)

€ 0.75 inbegrepen op aanvraag € 0.75

doMIno € 0.75 inbegrepen op aanvraag € 0.75

MySQL op aanvraag

SQL Server op aanvraag

oracLe op aanvraag

dIenSten

SeedLoad geen opgave op aanvraag nog niet

dISkreStore Per koerIer geen opgave op aanvraag

koSten

aanSLuItkoSten € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 44.95 op aanvraag € 0.00

SeedLoad n.v.t. geen opgave € 249.-- n.v.t. € 110.-- op aanvraag n.v.t.

dISkreStore n.v.t. geen opgave € 249.-- n.v.t. € 175.-- op aanvraag € 199.95

reMote InStaLLatIe n.v.t. geen opgave op aanvraag op aanvraag €0.00 op aanvraag € 49.95

on SIte InStaLLatIe n.v.t. geen opgave op aanvraag op aanvraag €320.00 op aanvraag € 199.95

SuPPort

oPenIngStIJden (5) n.v.t. geen opgave 24/7 kantoortijden 13/7 op aanvraag kantoortijden

Per teLefoon op aanvraag

Per e-MaIL op aanvraag

Score 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 n.v.t. (preview) 8,0
award

P
R
O

GOED
GETEST

P
R
O

GOED
GETEST

P
R
O

GOED
GETEST

Eenvoudige back-ups Voor servers

  

Slimme Onlineback-upvergelijker 
Er zijn inmiddels al meer dan honderd aanbieders van onlineback-up. Sinds kort is er dan 
ook voor deze dienst een vergelijkingssite: www.vergelijkbackuponline.nl

de vergelijker toont abonnementen 
voor zowel zakelijk- als thuisge-

bruik en maakt het bijzonder gemakke-
lijk om snel en eenvoudig een overzicht 
te krijgen van wat de vele aanbieders 
van onlineback-updiensten in petto 

hebben. Vul het aantal pc’s en/of ser-
vers en de benodigde opslag in en de 
website toont in een oogopslag de 
abonnementen, specificaties en prijzen. 
Zo bespaar je tijd.
De vergelijkingssite geeft ook uitleg 

over veel gebruikte termen op het ge-
bied van onlineback-up. Bezoekers kun-
nen ervaringen delen op een forum. 

meer informatie: 
www.vergelijkbackuponline.nl
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