Handleiding SyncToy

Ga naar internet
1. Open Google
2. Typ in SyncToy download
3. Als het goed is staat bovenaan de rij gevonden resultaten de site van Microsoft.com
4. Je komt op de pagina SyncToy 2.1
5. Klik in de blauwe balk op ‘download files below’.
6. Kies voor de versie –v21-x86.exe.
7. Klik op ‘download’ rechts
8. Kies voor ‘uitvoeren’ of voor ‘opslaan’.
9. Als u oplaan kiest, dan moet u daarna het binnengehaalde bestand uitvoeren.
10. De installatie begint met de vraag of u de Licence Agreement accepteert
11. Klik op ‘Accept’.
12. In het volgende scherm moet u de waarschuwing accepteren, dat u met een eventueel vorige
versie van SyncToy op uw computer eerst nog eens moet synchroniseren.
13. Als u voor het eerst met SyncToy begint, vink dan het hokje voor ‘I have read ……. Enz’ aan.
14. Klik op ‘Next’.
15. Klik in het volgende scherm op ‘I agree”.
16. Klik dan op ‘Next’.
17. Klik weer op ‘Next’.
18. Klik weer op ‘Next’.
19. Om een icoon op uw bureaublad te krijgen gaat u naar Start, Alle programma’s.
20. U ziet Synctoy, klik op die regel, houd de rechtermuisknop vast en sleep naar uw bureaublad.
Hier staat nu een icoon SyncToy.
Op de volgende pagina’s wordt aan de hand van schermafdrukken uitgelegd hoe u een back-up kunt
maken of twee mappen volkomen aan elkaar gelijk gemaakt kunnen worden.
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Klik op het icoon op uw bureaublad, dan verschijnt bovenstaand venster.
1. Klik om te beginnen op “create new folder pair”.
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2. Kies links de folder (map)met uw bestanden, waarvan u een backup wilt maken.
Het is verstandig om links altijd de map te nemen, die op de vaste schijif van uw computer
staat. U werkt dan altijd van computer naar losse schijf , usb-stick of memory-card.
3. Klik op “browse” om de vaste schijf van uw computer te zien.

4.

Kies de map, die u wilt synchroniseren of waarvan u een back-up wilt maken.

5. Die map verschijnt in het venster ‘Left Folder’.
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6. Klik nu op ‘Browse’ voor de ‘Right Folder’
7. Uw losse schijf of stick heeft een letter gekregen, ongeveer zo ( E:)
8. Als u deze aanklikt en de letter een blauwe kleur krijgt, kunt u zonodig een nieuwe map
maken door op ‘nieuwe map maken’ te klikken
9. Vul een naam voor de map in, bijvoorbeeld dezelfde naam als de map links, dus in dit
voorbeeld ‘mijn documenten’.
10. Klik op OK
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11. U ziet nu in ‘Right Folder’ het schijfnummer en de naam van de map, die u gemaakt hebt.

12. Klik op ‘Next’
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13. Er wordt nu gevraagd om te kiezen voor:
'Synchronise'. Dit is het gelijk maken van de map links en de map rechts.
Dit is handig als u niet altijd de bestanden opbergt in ‘Mijn documenten’ op de vaste schijf van
uw computer, maar ook wel rechtstreeks op de losse schijf of de stick.
SyncToy zal, als u kiest voor synchroniseren steeds de beide mappen aan elkaar gelijk maken.
Als u kiest voor ‘Echo’ zal Synctoy alleen de gegevens van de linker map overzetten naar de
rechter map. Dit is wat met een backup ook gebeurt.
14. Klik op ‘Next”
15. Nu moet u een naam voor de backup invullen. Die kunt u zelf kiezen, in het voorbeeld
‘documenten backup’.
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16. Klik op ‘Finish”.
17. In het volgende scherm kunt u door op ‘Preview” te klikken zien welke bestanden en
submappen van ‘Mijn documenten” worden overgezet naar de map op de losse schiijf of
stick.
18. U kunt in het scherm ‘Preview” al op ‘Run’ klikken en dan begint het kopiëren naar de losse
schijf of stick
U kunt zo van iedere map of schijf op uw computer een backup maken naar een losse schijf of een
stick.
Door vanaf het eerste scherm steeds nieuwe folder(map) paren aan te maken, kunt u ze ook makkelijk
uit elkaar houden.
Terug zetten kan door een folder(mappen) paar net andersom aan te maken. Maak van de losse schijf
de linkermap en de map op de vaste schijf de rechter map.
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