
SURDOC
In principe biedt SurDoc 100 GB gratis opslag-

capaciteit met uitzondering van wat de dienst 

naar eigen zeggen ‘speciale bestanden’ noemt. Dit 

betreft data die je niet kunt afspelen of uitprin-

ten, zoals exe- en zip-bestanden. Hiervoor geldt 

maximaal 5 GB opslagruimte. Wie online opslag 

voornamelijk gebruikt voor de opslag van me-

diabestanden en documenten heeft dus geen last 

van deze beperking. Bij de registratie heb je keuze 

om van een datacenter in China of de Verenigde 

Staten gebruik te maken. Deze keuze is later niet 

meer aan te passen. Verder is het noodzakelijk om 

een beveiligingsvraag in te stellen. De Engelstalige 

interface oogt weliswaar degelijk, maar de navi-

gatie verloopt niet erg soepel. SurDoc heeft nogal 

moeite om uploadtaken te verwerken vanuit het 

webpaneel, waardoor de dienst in de praktijk on-

prettig is om te gebruiken. Als alternatief down-

load je eventueel het back-upprogramma van Sur-

Doc waarmee het beter lukt om (automatisch) data 

naar de online server weg te schrijven.

Conclusie
STACK is met vlag en wimpel win-

naar van deze test en krijgt daarom 

ons keurmerk Best getest. Op het 

gebied van functionaliteit, gratis op-

slagcapaciteit en snelheid steekt deze 

dienst ver boven de rest uit. Server-

ruimte in Nederland is relatief duur 

en daarom valt het te waarderen 

dat TransIP voor nop 1000 GB weg-

geeft. Wel houdt het Leidse bedrijf 

graag de controle, want de wachttijd 

bedraagt tot ongeveer drie maanden 

voordat je een toegangscode krijgt 

opgestuurd. Wil je meteen data in de 

cloud opslaan? Het gebruiksvriende-

lijke MEGA is met 50 GB gratis opslag-

capaciteit een prima alternatief voor 

Dropbox, Google Drive of Microsofts 

OneDrive. 

SPECIFICATIES 

Opslagdienst STACK HubiC MEGA Flickr PromptFile RSAplay SurDoc SFshare

Oordeel

Website www.transip.nl/stack www.hubic.com www.mega.nz www.flickr.com www.promptfile.com www.rsaplay.com www.surdoc.com www.sfshare.se

Opgericht 2015 2011 2013 2004 2012 2015 2013 2012

Gratis opslagcapaciteit 1000 GB 25 GB 50 GB 1000 GB 250 GB 250 GB 2 100 GB 3 50 GB

Advertenties ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓

Bestandslimiet Geen Geen Geen 200 MB (foto’s), 1 GB (video’s) 5 GB 500 MB Geen 400 MB

Taal Nederlands Nederlands Nederlands Engels Engels Engels Engels Nederlands

Bestanden delen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Video afspelen ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

Muziek afspelen ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗

Foto’s tonen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

Pdf-documenten tonen ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Windows-client ✓ ✓ ✓ ✗ 1 ✗ ✗ ✓ ✗

OS X-client ✓ ✓ ✓ ✗ 1 ✗ ✗ ✓ ✗

Linux-client ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗

Mobiele apps Android, iOS Android, iOS, Windows Phone Android, iOS, Windows Phone, 
BlackBerry

Android, iOS ✗ ✗ Android, iOS ✗

1 Alleen betaalde versie
2 Na 30 dagen inactiviteit verwijdert de dienst de bestanden
3 Alleen documenten en mediabestanden

PROMPTFILE
De online opslagdienst van PromptFile bestaat voor-

alsnog alleen uit een webpaneel, al beloven de ma-

kers wel op korte termijn een desktopprogramma en 

mobiele apps te introduceren. Een groot pluspunt is 

dat deze aanbieder maar liefst 250 GB cadeau geeft 

aan zijn leden. De bestandslimiet is hierbij 5 GB, dus 

voor de opslag van ruimtevretende films of back-

up-images is deze dienst niet geschikt. Verder heeft 

PromptFile nog een aantal bijzondere eigenschappen. 

Zo verloopt het uploadproces verbazingwekkend 

snel. Bovendien kun je ervoor kiezen om bestanden 

via het ftp-protocol naar de server te transporteren. 

Handig is ook dat je een YouTube-filmpje recht-

streeks in de cloud bewaart door hiervan de url op 

te geven. De interface oogt vrij basaal en zou wel iets 

sprankelender mogen. Opmerkelijk is dat de dienst 

voorbeeldweergaven van foto’s, video’s en muziek 

opent in een nieuw tabblad van je browser. De in-

houd van documenten wordt niet in de browser ge-

toond. Bestanden kun je met vrienden delen via een 

unieke downloadlink. Opvallend is dat PromptFile 

geen betaalde abonnementen aanbiedt, dus de vraag 

is hoelang deze ietwat mysterieuze clouddienst het 

volhoudt.

PromptFile is mis-
schien niet zo gelikt als 
andere online opslag-
diensten, maar levert 
wel gratis 250 GB 
webruimte.

EEN GROOT PLUSPUNT IS DAT 
DEZE AANBIEDER MAAR LIEFST 
250 GB CADEAU GEEFT AAN ZIJN 
LEDEN.

DE ENGELSTALIGE INTERFACE 
OOGT WELISWAAR DEGELIJK, 
MAAR DE NAVIGATIE VERLOOPT 
NIET ERG SOEPEL.

SurDoc verwerkt 
uploadtaken vanuit de 
browser zeer traag.

BEST 
GETEST
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