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Met een digitale camera klik je maar raak. Dat betekent dat er al snel honderden, of 
soms wel duizenden foto’s op de computer staan. Als uw harde schijf defect raakt, 
bent u alles kwijt. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om uw foto’s ook nog 
ergens anders te bewaren. Dat heet een back-up maken.

USB-stick
Uw foto’s kunt u kopiëren naar een USB-stick. Dat is vooral handig als u de foto’s wilt meenemen 
naar een andere computer. Momenteel is de capaciteit van een USB-stick maximaal 64 GB. Als uw 
fotobestanden gemiddeld 2 MB groot zijn, kunt u er dus 32.000 foto’s op bewaren.

Externe harde schijf
U kunt een externe harde schijf aanschaffen. Een externe harde schijf is een extra harde schijf, maar 
dan buiten de computer. Deze wordt met een USB-kabel aan uw computer verbonden. Met het bij-
behorende programma regelt u dat er, bijvoorbeeld elke week, een back-up wordt gemaakt van de 
bestanden op uw computer. U kunt ook op ieder ander moment uw foto’s naar een externe schijf 
kopiëren. Met de hoeveelheid gegevens die u op een externe harde schijf kunt bewaren (bijvoorbeeld 
500 GB of zelfs 1 TB), kunt u wel weer even vooruit. Een externe harde schijf kunt u ook makkelijk 
loskoppelen, meenemen en verbinden aan een andere of nieuwe computer.

Cd en dvd
U kunt ook een cd of dvd gebruiken voor een back-up van foto’s. Cd’s en dvd’s zijn erg goedkoop. 
Op een cd kan ongeveer 700 MB worden opgeslagen, op een dvd nog meer, namelijk tot maximaal 9 
GB. Vergeet niet, als u klaar bent, op de cd te schrijven welke foto’s erop staan! U moet de cd’s op 
een veilige plek bewaren, liefst op een andere plek, buitenshuis. Het is belangrijk om een cd goed te 
behandelen:

•	 raak een cd-schijfje nooit aan de blanco zijde aan;

•	 bewaar de cd’s in een mapje of doosje, op een koele, droge plaats;

•	 houd een cd schoon, pak hem alleen vast aan de rand;

•	 gebruik een speciale pen om erop te schrijven;

•	 plak er liever geen etiket op.

Foto’s met Picasa op een USB-stick zetten
In les 7 van het boek (opdracht 7 Foto’s archiveren met Picasa) staat stap voor stap beschreven hoe 
u in Picasa een back-up maakt van uw foto’s op een cd of dvd. U kunt voor een back-up echter ook 
een USB-stick gebruiken. Het voordeel is dat u daar later makkelijker foto’s bij kunt zetten. Hieronder 
staat stap voor stap beschreven hoe u in Picasa een back-up maakt op een USB-stick.
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1 Start Picasa.
2 Stop de USB-stick in de computer. Verschijnt het venster Automatisch afspelen? Klik op Sluiten. 
3 Klik op Extra en daarna op Back-up maken van foto’s…
 U ziet de twee stappen om een back-up te maken.
 

4 Klik op Nieuwe set. Het venster Nieuwe back-upset verschijnt.

5 Typ de naam van de back-up bijvoorbeeld: test  .
6 Klik in het rondje bij Back-up van schijf naar schijf (externe en netwerkstations).
 

7 Klik in het rondje bij Alleen JPEG’s met cameragegevens.
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8 Klik op Kiezen…, Computer en daarna op de naam van uw USB-stick.
9 Klik op OK.
10 Klik op Maken.
11 Klik op Alles selecteren of vink zelf de mappen aan waarvan u een back-up wilt maken.
12 Klik op Back-up  . De foto’s worden gekopieerd naar de USB-stick.

Let op: een back-up is in Picasa iets anders dan een cadeau-cd. Een back-up is bedoeld voor als er wat 
met de foto’s op uw computer gebeurt.


