
Installatie Instructies Epsilon Cloud Backup 

U krijgt een mail van cloud epsilon nl 

Hierin staat uw gebruikersnaam en uw tijdelijke wachtwoord. 

Onder aan de slag staat de link naar de software. Klik deze aan en kies voor uitvoeren 

 

Nu verschijnt de taalkeuze, kies hier voor ok of verander de taal indien gewenst. 

 

Kies volgende om de installatie te vervolgen 



 

Accepteer de gebruikers overeenkomst. 

 

Kies 2x voor volgende 



 

 

Kies nu voor installeren 



 

Kies voor voltooien 

 

Staat java toe om uit te voeren en geef het programma toestemming om de firewall aan te pass. 



 

Bij het volgende scherm moet u boven in kiezen voor nederlands (staat standaard op engels) en in de 

dropdown kiezen voor https. Als server vult u in cloud.epsilon.nl. Daarna op volgende.

 

In dit veld vult u uw gebruikersnaam in en het wachtwoord wat in de mail hebt gekregen. 



 

Hierna wordt u gevraag een nieuw wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord is ook de versleuteling van 

uw data. Dit blijft ook als u later uw wachtwoord wijzigt. Noteer dit anders kunt u misschien later uw 

gegevens niet terug zetten.

 

Kies nu waarvan u een backup wilt maken. Normaal gesproken raden wij aan alles aan te vinken. 

Outlook of Windows Live Mail kan alleen geselecteerd worden als deze ook aanwezig zijn. 



 

Geef nu op wanneer er een backup gemaakt moet worden. Uw computer moet natuurlijk wel 

aanstaan voor de backup.

 

Dit scherm is zeer belangrijk, dit is de versleuteling van uw gegevens.  Normaal (standaard) wordt 

het wachtwoord gebruikt wat u zonet hebt opgegeven. Noteer dit wachtwoord goed.  Kiest u voor 

een andere sleutel dan moet u deze op slaan. Wij kunnen uw dat niet benaderen zonder dit 

wachtwoord. Bent u het kwijt is er ook voor ons geen mogelijkheid meer om het terug te halen!! 



 

Hierna verschijnt het hoofdscherm. Dit kunt u nu sluiten  

 


