
Productnaam Paragon 
Hard Disk Manager 15

Acronis 
True Image 2016

EaseUS 
Todo Backup Home

EaseUS 
Todo Backup Free 9

Macrium 
Reflect 6 Free

Macrium 
Reflect 6 Home

Paragon 
Backup & Recovery 
14 Free

O&O 
DiskImage 10

Back-up maken 
en terugzetten 
(Windows 7)

Active@ 
Disk Image

R-Drive 
Image

DriveImage 
XML

Oordeel

Prijs € 39,95 € 49,95 € 26,- Gratis Gratis € 62,95 Gratis € 49,90 Gratis € 35,- € 41,- Gratis

Licentie voor aantal pc’s 1 pc 1 pc 1 pc n.v.t. n.v.t. 1 pc n.v.t. 1 pc n.v.t. 3 pc’s 1 pc n.v.t.

Website www. 
paragon-software.com

www.acronis.com http://nl.easeus.com http://nl.easeus.com www.macrium.com www.macrium.com www. 
paragon-software.com

www.oo-software.com n.v.t. www.disk-image.com www.drive-image.com www.runtime.org/
driveimage-xml.htm

Complete schijf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Partities ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓, m.u.v. verborgen 
partities

Bestandssystemen Ext2/3/4, swap, HFS+ 
(beperkt), NTFS, FAT, 
ReFS

Ext2/3/4, reiserFS, 
swap, NTFS, FAT

FAT, NTFS FAT, NTFS Ext2/3/4, NTFS, FAT Ext2/3/4, NTFS, FAT Ext2/3/4, swap, HFS+ 
(beperkt), NTFS, FAT

Onbekend NTFS FAT, NTFS FAT, NTFS, ReFS, HFS, 
ext2/3/4, exFAT

FAT, NTFS

Bestandsback-ups ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

Incrementeel ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗

Differentieel 1 pc ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗

Back-up volgens schema ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Versleuteling ✓, AES 128/192/256 en 
Paragons eigen formaat

✓, AES 128/192/ 256 ✓ ✓ ✗ ✓ ✓, AES 128/192/256 en 
Paragons eigen formaat

✓, AES 128/192/ 256 ✗ ✓, AES 128/192/ 256 Alleen wachtwoord-
beveiliging

✗

Ondersteuning voor 
GPT/UEFI

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗

Mounten als virtuele schijf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓, met een omweg ✓ ✓ ✗

Image als virtuele 
machine

✓, direct ✓, Met een omweg ✗ ✗ ✓, Met een omweg ✓, Met een omweg ✓, direct ✓, ✓HD ✓, ✓HD ✗ ✗ ✗

Opslaan in cloud/op 
NAS/externe media

Externe media, netwerk ✓, met eigen cloud: 
Acronis Cloud

Externe media, 
netwerk, NAS

Externe media, 
netwerk, NAS

Externe media, 
netwerk, NAS

Externe media, 
netwerk, NAS

Externe media, netwerk Externe media, 
netwerk

Externe media, 
netwerk

Externe media, 
netwerk

Externe media, 
netwerk

Externe media, 
netwerk

Pre-OS-omgeving ✓, WinPE en eigen ✓, WinPE en eigen ✓, WinPE en eigen ✓, WinPE en eigen ✓, WinPE ✓, WinPE ✓, WinPE en eigen ✓, WinPE Windows-installatie ✓, WinPE (oud) en 
eigen

✓, eigen Als aparte download

Herstelproces Goed Goed Enkele problemen Enkele problemen Goed Goed Enkele problemen Goed Onbetrouwbaar Pc startte niet meer op Goed Langzaam, werkt niet 
met GPT/UEFI

Snelheid back-uppen 
(minuten)

07:49.53 08:11.41 10:48.52 10:01.58 07:02.67 06:37.47 08:54.10 09:11.16 09:58.04 08:18.79 19:21.50 55:11.65

Snelheid herstellen 
(minuten)

06:03.66 09:57.37 23:50.91 22:56.36 06:51.70 06:53.79 05:38.63 13:07.68 n.v.t. 06:22.03 06:29.14 n.v.t.

Ondersteunde OS’en Windows XP/7/8/10; 
Windows Home Server 
2011

Windows XP/7/8/10; 
Windows Home Server 
2011; OS X

Windows XP/ 
Vista/7/8/10

Windows XP/ 
Vista/7/8/10

Windows XP/ 
Vista/7/8/10

Windows XP/ 
Vista/7/8/10

Windows XP/7/8/10; 
Windows Home Server 
2011

Windows Vista/7/8/10 Windows 7/10 Windows XP/ 
Vista/7/8/10

Windows 2000/XP/
Vista/7/8/10

Windows XP/ 
Vista/7/8/10

Testmethodiek
We hebben met alle tools een back-up van ons test-

systeem uitgevoerd. Ook hebben we alle gemaakte 

back-ups geprobeerd te herstellen (we herhalen: 

een back-up is geen back-up tot deze een keer suc-

cesvol getest is), maar helaas liepen we daar af en 

toe tegen problemen aan.

Ons testsysteem heeft één Windows-installatie 

die gebruikmaakt van EFI/GPT. We hebben de EFI-

partitie meegenomen in het herstel. Het systeem 

bevat tijdens de back-up 30 GB aan data. Belang-

rijke onderdelen van een schijfimagetool zijn onder 

andere: of het ondersteuning heeft voor incremen-

tele back-ups (waarbij alleen gewijzigde bestanden 

sinds de vorige back-up worden meegenomen) en 

differentiële back-ups (waarbij alleen gewijzigde 

bestanden sinds de vorige volledige back-up wor-

den meegenomen), of het op schema een back-up 

kan maken en of het image bijvoorbeeld ook aan-

gekoppeld kan worden als virtuele schijf, zodat je 

snel even een bestand of map eruit kunt halen. 

Andere handigheden zijn het gebruik als virtu-

ele machine, versleuteling, natuurlijk de prestaties, 

hoe soepel het herstellen gaat en de ondersteunde 

bestandssystemen.

Conclusie
Er is veel te kiezen wat betreft schijfimagesoftware. 

De gebruiksvriendelijkste oplossingen zijn die van 

Acronis, Paragon en EaseUS. De interface van Para-

gon heeft een simpele en geavanceerde modus en 

met reeds voorgeconfigureerde back-ups is het pro-

gramma voor iedereen te gebruiken. Acronis is ook 

zeer eenvoudig voor beginners en als je wat meer 

wilt configureren biedt het daar ook mogelijkhe-

den voor. Bovendien kun je in de cloud bestanden 

opslaan en heeft het programma goede prestaties. 

Uiteindelijk geven we toch Paragon het keurmerk 

Best Getest, simpelweg vanwege de extra krachtige 

functies voor partities, ondersteuning voor virtu-

ele machines en de goede herstelmedia. Als redac-

tietip wijzen we EaseUS Todo Backup Home aan, 

zacht geprijsd en toch met iets meer mogelijkheden 

dan de gratis versie. Wat betreft gratis oplossingen 

is er ook veel goeds. Met Macrium en EaseUS zit je 

sowieso goed, al vinden we EaseUS eenvoudiger in 

gebruik. Windows Back-up kun je wat ons betreft 

beter ontwijken: Microsoft ontwikkelt het niet 

meer actief en het programma is erg foutgevoelig. 

BACK-UP MAKEN EN TERUGZETTEN (WINDOWS 7)
Windows 10 heeft een functie ge-

naamd Back-up maken en terug-

zetten (Windows 7). Deze functie, 

die oorspronkelijk is geïntrodu-

ceerd in Windows 7, grotendeels 

verwijderd werd in Windows 8.1 

en nu weer terug is, kun je vinden 

in het Configuratiescherm. Helaas 

lijkt Microsoft er weinig aan te 

hebben gedaan. Als het werkt, is 

het erg handig, omdat je vanuit de 

Windows-installatie en het -op-

startmenu het herstel kunt starten. 

Helaas is dat een grote ‘als’, omdat 

het in onze tests vaak niet werkte: 

back-ups die niet voltooid en niet 

hersteld kunnen worden. Wel zijn 

alle basisopties er, namelijk het op 

schema uitvoeren van een back-up 

en het maken van bestandsback-

ups. Het mounten van een image 

van Windows-back-up is mogelijk 

via Schijfbeheer, want het is uitein-

delijk gewoon een VHD-bestand. 

Daardoor kun je het ook gebruiken 

in bijvoorbeeld Hyper-V als virtu-

ele machine. Helaas was het onmo-

gelijk om het systeem te herstellen, 

we kregen daarbij alleen een vage 

foutmelding.

SPECIFICATIES BEST 
GETEST

REDACTIE 
TIP

?   MEER PC’S?

Zoek je een programma dat je op meerdere systemen 

mag installeren van de licentie? Kies dan voor gra-

tis software, dat kun je immers op zoveel systemen 

installeren als je wilt. Van de programma’s in deze test 

mogen alle betaalde programma’s licentie-technisch 

maar op één systeem geïnstalleerd worden. Met uitzon-

dering van Active@ Disk Image, dat mag je standaard 

op drie pc’s installeren. Van sommige andere betaalde 

versies bestaan wel multi-pc-licenties, check de web-

sites van de fabrikanten dus goed.

Windows Back-up kan een schijf-
image (Systeemkopie) maken en 
back-upt alles in de standaard-
mappen van gebruikers.
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