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Uitlegpagina - Kopiëren
Hoe kopieert u gegevens naar uw USB stick of USB externe harde schijf.
In dit voorbeeld kopiëren we de afbeeldingen van de computer naar de externe schijf.
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Dit is slechts een voorbeeld van hoe u
gegevens kunt kopiëren. Er zijn letterlijk tientallen andere manieren voor handen in
Windows.

1.
2.

Start uw computer op en log in bij Windows.
Steek uw USB stick of externe harde schijf in een vrije USB Poort (Bij voorkeur een poort met een blauwe
binnenkant of de letters SS naast de poort. Dit is USB3 en dus een stuk sneller)

3.

Klik op het vergrootglas in de taakbalk en typ ‘Verkenner’ Klik hier vervolgens op.

Er opent nu een venster met de inhoud van uw computer. Onder het kopje ‘Apparaten en stations’ vind u alle schijven
die zich in uw computer bevinden, waaronder ook de externe harde schijf die u bij stap 2 heeft aangesloten.
•

Dubbelklik op de externe schijf die in het lijstje staat. De letter en de omschrijving kan hier verschillen van het
voorbeeld:

Nu ziet u de inhoud van de schijf. U kunt hier zien wat u in het verleden heeft gekopieerd naar de stick en eventueel de
gegevens bekijken, bewerken, verwijderen etc.
Om nu meer gegevens te kopiëren naar de externe schijf dient u stap 3 nogmaals te doen. U opent dus een tweede
venster van ‘Verkenner’.
U ziet nu wederom de inhoud van de computer. Ditmaal openen wij niet de inhoud van de externe schijf maar willen
we onder het kopje ‘Mappen’ naar de map ‘Afbeeldingen’

Er zijn nu 2 vensters open. 1 met de inhoud van uw externe schijf en 1 met afbeeldingen. Volg nu de volgende stappen:
1.
2.

Selecteer alle mappen en afbeeldingen die u wilt kopiëren naar de externe schijf.
Klik vervolgens bovenaan in het scherm op het knopje ‘Kopiëren’.

3.
4.

Wissel nu van venster naar de inhoud van uw externe schijf.
Klik hier nu op het knopje ‘Plakken’ en u zult zien dat alle geselecteerde mappen en afbeeldingen langzaam
op de schijf verschijnen.
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