
Programma’s die online back-uppen, zoals 
F-Secure Online Backup, proberen dit zo 
eenvoudig en onopvallend mogelijk te 
doen. Gebruikers hoeven niet in de weer 
met gebrande dvd’s, netwerkschijven of 
externe harddisks, het programma back-
upt alles naar de cloud. Het mooie van 
de oplossing van F-Secure is dat er geen 
limiet is aan de opslagcapaciteit. Voor 50 
euro per jaar mag je zo veel bestanden 
bewaren als je maar wilt. Dan moeten 
die wel op een interne schijf staan, daar 
het programma geen externe schijven en 

“Waarom moeilijk doen als het makkelijk 
kan?” is het motto van Solveig Multime-
dia’s Video Splitter. De interface is zo 
overzichtelijk dat je meteen aan de slag 
kunt, zonder daarvoor eerst handboeken 
te bestuderen. Het pakket is zowel in 
een gewone als in een portable versie 
verkrijgbaar. Die laatste kun je op een 
externe datadrager zoals een USB-stick 
installeren zodat je hem op iedere Win-
dows-pc kunt gebruiken.

Je kunt filmscènes tot op 
de frame nauwkeurig selec-
teren om markers te plaat-
sen op fragmenten die je wilt 
verwijderen of juist bewa-
ren. Met de batch manager 
ontdoe je bovendien meer-
dere video’s tegelijk van 
irritante reclameblokken of
mislukte scènes en het 
samenvoegen van video- 
of audiobestanden is geen 
probleem. Het programma 

Back-up in de cloud

Supersnel video’s monteren

netwerkschijven ondersteunt. De instal-
latie is snel en de bediening eenvoudig, al 
reageert het programma soms wat traag. 
Na de start zie je slechts twee opties, een 
back-up maken of bestanden terugzet-
ten. Wizards begeleiden je hierbij.

Het grootste minpunt van F-Secure 
Online Backup blijkt pas in de praktijk. Er 
kunnen weken verstrijken voordat je al je 
gegevens hebt geüpload. Bij testen met 
verschillende sets gegevens lag de snel-
heid soms zelfs beneden de 1 gigabyte 
per dag. Voor een set bestanden van 20 
GB had F-Secure 22 dagen nodig. In ver-
gelijking met Acronis Online Backup gaat 
het back-uppen tot wel 40 maal langza-
mer, terugzetten ruim half zo snel.

Het is wel prettig dat je via e-mail op 
de hoogte wordt gehouden van de sta-
tus van de back-up. Je kunt je gegevens 
overal via een browser benaderen, maar 
er zijn geen apps voor. De beveiliging is 
prima in orde. Gegevens worden eerst 
lokaal versleuteld (3DES) en daarna via 

verricht al deze taken zeer snel en vrij-
wel zonder kwaliteitsverlies. We verge-
leken het programma met Magix Video 
Easy 3 HD, dat voor het inkorten van één 
uur video tot 35 minuten in totaal 40 
minuten nodig had. Video Splitter deed 
er maar 98 seconden over en de portable 
versie deed het zelfs nog tien seconden 
sneller. Solveig bereikt deze uitstekende 
snelheden door het videomateriaal niet 

opnieuw te renderen 
tijdens een bewerking.

Meer dan de basale 
bewerkingopties zoals 
knippen, samen voegen 
van bestanden en 

F-SECURE ONLINE BACKUP

BEOORDELING     

PRIJS/PRESTATIE matig

SYSTEEM Windows XP/Vista/7

INFO www.f-secure.com/nl/

PRIJS 50 euro/jaar

TAAL Nederlands

SOLVEIGMM VIDEO
SPLITTER

BEOORDELING     

PRIJS/PRESTATIE Voldoende

SYSTEEM Windows XP/Vista/7

INFO solveigmm.com

PRIJS 40 euro

TAAL Engels

een SSL-verbinding (128-bits) geüpload. 
Verwijderde bestanden kun je tot 45 
dagen laten bewaren.
CONCLUSIE F-Secure Online Backup is 
vanwege de trage upload niet praktisch. 
Dat ligt niet alleen aan de ADSL-verbin-
ding, want de concurrentie doet het snel-
ler. Heb je genoeg aan 250 GB, dan is 
Acronis True Image Online (50 euro/jaar) 
een alternatief.

marco.denteuling@chip.nl

batchbewerking heeft het pakket niet te 
bieden. Solveig Multi media stelt dat ze 
bewust niet met de grote standaardpro-
gramma’s willen concurreren. Maar wat 
extra functies hadden niet misstaan. 
Zelfs met programma’s op het begin-
nerniveau, zoals Magix Video Easy 3 
HD, kun je tegenwoordig kleurcorrecties 
doorvoeren, effecten toepassen en het 
resultaat rechtstreeks naar portals zoals 
YouTube uploaden.
CONCLUSIE Video Splitter levert alleen 
de meest basale functies, maar werkt 
razendsnel. Magix Video Easy 3 HD 
heeft meer opties, maar is langzamer en 
iets duurder.  peter.marinus@chip.nl

+   Eenvoudige bediening, goede 
beveiliging

-   Trage upload en interface

+   Zeer snel,
gebruiksvriendelijk

-   Beperkte functies 
laten veel te wensen 
over
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