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Backup maken 
Om een ATLAS.ti project te gebruiken op een andere computer, moet het worden geëxporteerd. 
Dezelfde handelingen worden verricht om een backup te maken. Dat is belangrijk vóór het uitvoeren 
van een update of het aanpassen van instellingen. Regelmatig een backup maken (bijvoorbeeld na elke 
werksessie) voorkomt dataverlies. Het is eenvoudig: ga vanuit een geopend project naar File → Export 
→ Project bundle. Bewaar een kopie van het bestand (met extensie .atlproj) op een veilige locatie, 
bijvoorbeeld OneDrive, Research Drive of op een beveiligde USB stick. 

 

Wijzigen opslaglocaties ATLAS.ti projecten en overige bestanden (indien nodig) 
Het werkbestand met de ATLAS.ti projecten (“library”) mag niet in de cloud of op een netwerkschijf 
worden opgeslagen. Bij desktops en laptops kan dit voor problemen zorgen, als de Internetverbinding 
naar de netwerkomgeving minder stabiel is. Hierna volgt de uitleg om de opslaglocaties aan te passen. 

Toelichting 
A De ATLAS.ti Library Location is waar projecten worden opgeslagen. De default opslaglocatie van de 
Library is lokaal (C: schijf) in de toepassingsmap op je computer, in de submap Scientific Software. Voor 
gebruiker "Mary" zou dat zijn: C:\Users\Mary\AppData\Roaming\Scientific Software\ATLASti.9 
NB: deze locatie moet een lege map zijn, er mogen geen andere files of mappen in staan. 

B De ATLAS.ti Default File Location is waar overige bestanden bewaard worden zoals 
stopwoordenlijsten en output in verschillende formats zoals rapporten, codeboeken, statistische data en 
afbeeldingen. Dit is standaard een submap binnen je Documenten map. 

Instructie 
Start ATLAS.ti, klik Options. Let op dat je geen project open hebt staan. Kijk bij Application Preferences: 

 

A 

B 



A. Staat er bij ATLAS.ti Library Location Current Location niet: Default maar bijvoorbeeld: 

H:\AtlasTi_bundle_backup folder, voer dan de volgende stappen uit. 
 

1. Klik op de button: Switch Library... en daarna op Next > 

 

 
2. Selecteer: Move the library to a different location en klik op Next > 

 



3. Selecteer: Default Library Location en vink aan: Keep a copy of the  library in the current location. 
Klik dan op Next > 
 

 

 

 

4. Klik op Finish 

 



5. ATLAS.ti is nu even bezig: 

 
Klik daarna op het tandwiel links onderin. 

6. Dit is het resultaat. 

 

 
Bij ATLAS.ti Library Location is de Current Location nu aangepast naar: Default Library Location. 

 

B. Default File Location aanpassen 
Zoals in bovenstaand afbeelding te zien is, kun je op de mapjes klikken om de standaard opslaglocatie 
van deze bestanden in te stellen. Het is minder cruciaal om dit te wijzigen, want op het moment dat je 
bestanden exporteert, wordt ook nog gevraagd om de gewenste opslaglocatie aan te geven. 


