
Duplicati stelt je bestanden veilig tegen ransomware

Bestanden automatisch 
back-uppen naar Stack

Met het gratis back-upprogramma Duplicati heb je aan een paar klikken genoeg om onvervangbare 
bestanden buiten het bereik van ransomware te houden. Als back-upmedium kiezen we voor de 
online opslagdienst Stack. Rein de Jong en Fred Hubers

Duplicati 1.3.4

Als je getroffen wordt door ransomware worden de bestan-
den op je pc ontoegankelijk gemaakt. Je wordt gedwongen 
een bepaald bedrag te betalen, anders ben je je belangrijke 

documenten, foto’s, video’s et cetera kwijt, want de enige remedie 
tegen ransomware is het opnieuw installeren van de pc. Wanneer 
je een recente back-up hebt bewaard op een veilige plek, kun je je 
bestanden gelukkig snel weer terugzetten.

Duplicati is een back-up programma waarmee je data versleu-
teld op kunt slaan naar verschillende opslaglocaties, waaronder 
Stack. We gaan er in dit artikel vanuit dat je een account hebt bij 
Stack. In Computer easy 132 staat beschreven hoe je dat aanvraagt. 
In België is Stack helaas niet beschikbaar.

Duplicati installeren
Duplicati is te downloaden op de website duplicati.com. Versie 2 is 
de meest recente versie, maar is nog in ontwikkeling. Onze gegevens 
vertrouwen we daar nog niet aan toe. Versie 1.3.4 stamt uit 2013 en is 
de laatste stabiele versie. Het uiterlijk is wat gedateerd, hetgeen niet 
wegneemt dat het programma prima voldoet. Klik op »Download« 
en »Have a look at 1.3.4«. Op de volgende pagina kun je Duplicati 
1.3.4 downloaden. Je kunt het ook vinden op de cd bij dit blad.

Duplicati werkt onder .NET Framework. In Windows 8 en 10 moet 
je dat mogelijk eerst nog activeren door met de rechter muisknop 
op de startknop te klikken en »Programma’s en onderdelen« 
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Met Duplicati kun je back-ups maken en ook weer terugzetten.
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te  kiezen. Klik op »Windows-onderdelen in- of uitschakelen« 
en zorg dat er een zwart blokje staat bij ».NET Framework 3.5 
( inclusief .NET 2.0 en 3.0)«.

Duplicati is er in een 32- en een 64-bits versie. Download de 
versie die voor jouw systeem geschikt is en voer die uit. Weet je niet 
welke van de twee je moet installeren, open dan het startmenu 
van je pc, klik op »Instellingen« en kies »Systeem«. Nadat je in het 
 linker menu de optie »Info« selecteert, zie je bij »Type systeem« of 
je een 64-bits of 32-bits besturingssysteem hebt. In Windows 7 klik 
je in het startmenu met de rechter muisknop op »Computer« en 
kies je »Eigenschappen«.

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 wor-
den uitgevoerd. De standaardtaal is Engels. Nederlands staat er 
helaas niet bij, maar bevalt Duits je beter, dan kun je Duits als taal 
kiezen. Nadat Duplicati is geïnstalleerd gaan we de eerste back-up 
maken. Start Duplicati.

Back-up instellen met de wizard
Ervan uitgaande dat je al een account hebt bij Stack, kan de back-
up worden ingesteld. De wizard geeft je naast de mogelijkheid van 
het maken van een nieuwe back-up, ook de keuzes voor het herstel-
len van je data en het importeren van vorige back-upinstellingen 
wanneer je de pc opnieuw installeert. In dit geval kiezen we »Setup 
a new backup«. 

Geef de back-up een herkenbare naam, bijvoorbeeld ‘Mijn pc 
back-up naar Stack’. In het volgende venster kies je welke bestan-
den je wilt back-uppen. De standaardmappen voor documenten, 
afbeeldingen en het bureaublad zijn al geselecteerd. Je kunt zelf de 
muziekmap en de map met de programma-instellingen (»Include 
application settings«) toevoegen, of helemaal zelf uitkiezen welke 
mappen geback-upt moeten worden (»Custom folder list«). Daarna 

stel je een wachtwoord in voor de back-up. Neem minimaal 20 ka-
rakters. Dat mag best een wachtwoord zijn dat je drie keer herhaalt. 
Voor de veiligheid van een wachtwoord is lengte belangrijker dan 
welke tekens het heeft. Hoewel het verleidelijk is om hier hetzelfde 
wachtwoord te gebruiken dat je ook voor Stack gebruikt, raden 
we dat ten sterkste af. Een back-up sleutel moet uniek zijn! Sla dit 
wachtwoord ergens veilig op. Ook ergens buitenshuis! Laat het 
vinkje staan dat je het wachtwoord ook voor nieuwe back-ups 
wenst te gebruiken (»Use these settings on new backups«). Dat 
is wel weer handig en het schaadt de veiligheid niet. Laat de optie 
»AES-256 encryption, built-in« ongemoeid. Ga verder met »Next« 
en bevestig het wachtwoord.

Verbinden met Stack
In het volgende venster moet je naar beneden scrollen om alle 
mogelijkheden van Duplicati te kunnen zien. De optie die wij kiezen 
staat helemaal onderaan: »WEBDAV based«. Vervolgens geef je de 
verbindingsinstellingen in voor de WebDAV van Stack. Bij »Server« 
geef je het Stack-adres op dat je bij de mail met je logingegevens 
hebt gekregen. Het Stack-adres is standaard gebruikersnaam.
stackstorage.com, waarbij je je eigen gebruikersnaam voor Stack 
typt. Bij »Path« typ je remote.php/webdav/Duplicati in het vak. 
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Kies een lang wacht woord voor de back-uptaak.

Duplicati heeft de inloggegevens van je Stackaccount nodig.
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‘Duplicati’ wordt in dat geval de naam van de map waar de back-
up wordt opgeslagen op Stack. Vergeet niet het vinkje te zetten 
bij »Use SSL«. Je wilt je data immers veilig over de lijn sturen. SSL 
zorgt voor de versleuteling van de gegevens bij het overzetten. Bij 
»Username« typ je je gebruikersnaam voor Stack en bij »Password« 
je wachtwoord voor Stack. Verder hoef je niks in te vullen of te ver-
anderen. De instellingen kun je testen met de knop »Test connec-
tion«. Als je melding krijgt ‘The folder does not exist, do you want 
to create it? klik je op »Ja«. Wanneer de verbinding geslaagd is, klik 
je op »Next«.

Back-up starten
Je bent inmiddels beland bij 
het venster »Advanced set-
tings«. Hier kun je zes op-
ties aanvinken. Vooralsnog 
hanteren we de stan-
daardinstellingen, dus hoef 
je geen vinkjes te zetten 
en kun je direct op »Next« 
klikken. je krijgt een scherm 
met een samenvatting van 
de instellingen te zien.

Nu de back-up is inge-
steld, vink je »Run backup 
now« aan en klik je op »Finish« om het proces te starten. Duplicati 
minimaliseert zichzelf naar het systeemvak. Als je je muis over het 
pictogram beweegt, zie je als het goed is de melding »Duplicati is 
running [naam van de back-uptaak]«. Klik je met de rechter muis-
knop op het pictogram, dan verschijnt een snelmenu. Kies »Status« 
om de voortgang te kunnen zien.

Testen en herstellen
Wanneer de back-up klaar is, is het tijd om te testen of de back-up werkt. 
Voor een goede eerste test is het wijs om in een map waarvan een back-
up is gemaakt een bestand aan te passen, een nieuw bestand te maken 
en een bestand, na een kopie gemaakt te hebben, te verwijderen.

Start vervolgens de back-uptaak opnieuw. Klik hiervoor op het 
Duplicati-pictogram in het systeemvak. Nu wordt het »Status«-
scherm getoond. Klik met de rechter muisknop de naam van de 
back-uptaak onder »Pending backups« en kies »Run backup 
now«. Als deze klaar is heb je naast de volledige back-up ook een 
incrementele back-up gemaakt. Daarna gaan we als test de gewij-

zigde bestanden 
herstellen.

Klik in het 
Statusscherm 
op »Duplicati 
Wizard«. Uit de 
opties kies je nu 
»Restore from an 

Test voor de 
zekerheid of de back-
up ook teruggezet 
kan worden.

existing backup«. Wanneer er meer dan één back-upset is, kies dan 
de gewenste. Na een klik op »Next« wordt de lijst van gemaakte 
back-ups weergegeven. Als het goed is, zijn het er in dit geval twee. 
Hieruit kies je de laatste. In het vervolgscherm geef je aan waar de 
herstelde bestanden opgeslagen moeten worden. Het handigste 
is om daar een nieuwe, tijdelijke map te kiezen. Vink aan dat je zelf 
een selectie van de te herstellen bestanden wilt ingeven (»Restore 
only the items selected below«). Klik door en na de samenvatting 
bekeken te hebben, voer je de taak uit door op »Finish« te klikken. 

Nadat de hersteloperatie is uitgevoerd, kun je de herstelde be-
standen controleren. Als de bestanden correct zijn, vervang je de 
bestanden die je gewijzigd of verwijderd hebt.

Het is verstandig om je back-up, zeg, eens in de twee à drie maan-
den op deze wijze te testen. Je zult niet de eerste zijn die denkt een 
goede back-up te hebben, maar bij een calamiteit bedrogen uitkomt.

Aantal back-ups instellen
Stack biedt een opslagruimte van 1 TB (1000 GB). Dit zal voor het gros 
van de mensen ruim voldoende zijn. Kom je niet uit met de ruimte, 
dan kun je het aantal back-ups beperken. Volgens de standaardinstel-
lingen van de installatiewizard wordt er na de eerste volledige back-up 
elke dag een incrementele back-up gemaakt. Bij incrementeel wordt 
alleen dát data-blokje vervangen waarin een wijziging is aangebracht. 
Op die manier wordt voorkomen dat bij heel grote bestanden het hele 
bestand weer wordt geschreven. Elke maand wordt een nieuwe vol-
ledige back-up uitgevoerd. Er worden vier volledige back-ups bewaard 
op Stack, dus je kunt vier maanden terug in de tijd als je je bestanden 
moet herstellen. Vier volledige back-ups op 1000 GB opslagruimte be-
tekent dat een back-up maximaal 250 GB groot mag zijn. 

Als dat niet groot genoeg is, kun je kiezen voor het bewaren 
van twee of drie back-ups, in plaats van vier. Je vindt deze instelling 
door in het systeemvak te klikken op het pictogram van Duplicati en 
vervolgens op »Duplicati Wizard«. Kies »Edit an existing back-up« 
en doorloop alle stappen tot je bij het venster »Advanced settings« 
komt. Hier vink je »Select when to remove old backups« aan. Klik 
op »Next« en verander bij »Never keep more than this many full 
backups« de instelling »4« in (bijvoorbeeld) »2«. Minder dan twee 
volledige back-ups is niet voldoende voor een veilige bescherming.

Mocht je de Windows-cliënt van Stack geïnstalleerd hebben om 
daarmee je bestanden op Stack te beheren én wil je veilig zijn voor 
ransomware, vergeet dan niet de cliënt uit te schakelen. Op je pc 
mag alleen Duplicati toegang hebben tot Stack.  n

Als het bewaren van vier volledige oude back-ups de 1000 GB 
overstijgt, verlaag het aantal dan naar drie of twee.

Duplicati voert je back-uptaak uit.
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