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FastStone Image Viewer
André Reinink

Behalve bestanden converteren kun je de beelden ook:
‐ beheren, vergelijken en verzenden
‐ bewerken (grootte aanpassen, bĳsnĳden, retoucheren,

kleuren aanpassen)
‐ via een batchmodus bewerken
Alles is via een menu te benaderen, in veel gevallen ook via
sneltoetsen.
Het programma ondersteunt alle belangrĳke formaten zoals
BMP, JPEG, JPEG 2000, animated GIF, PNG, PCX, PSD, EPS,
TIF(F), WMF, ICO en TGA). Daarnaast ook RAW formaten zoals
CRW, CR2, NEF, PEF, RAF, MRW, ORF, SRF, ARW, SR2, RW2 en DNG.
Sinds versie 6.3 kunnen ook videobestanden afgespeeld
worden.

Functionaliteit:
Op voorhand wil ik graag aangeven dat het onmogelĳk is om
alle functies te beschrĳven binnen het bestek van deze
review. Ik zal de belangrĳkste en meest bĳzondere functies
te beschrĳven.
Andere bronnen om je vertrouwd te maken met de software:
• F1 (help), maar deze is beperkt
• downloaden handleiding van de site (menu ‐> help ‐>

downloaden handleiding) Deze is in het Engels en is niet
up‐to‐date.

• downloaden Nederlandstalige handleiding, als link toege‐
voegd aan deze review

• gebruik van het internet

Waardering: 4 (op schaal 1 (slecht) t/m 5 (uitmuntend))

Testen
Zelf hanteer ik de volgende methode. Gebruik een pc met
daarop de software. Maak een map aan die je een herken‐
bare naam geeft, bĳvoorbeeld ‘testmap FSViewer’. Naar die
map kopieer je een aantal fotobestanden, desgewenst van
verschillende typen. Ook zou je in die map een aantal video‐
bestanden kunnen toevoegen. Vervolgens start je het pro‐
gramma op en experimenteer je naar hartenlust met
FSViewer.

Start
Start FSViewer, je komt in het startscherm. Feitelĳk is het
een soort verkenner waarmee je door de diverse schĳven en
mappen kunt bladeren.
Het startscherm kun je in beperkte mate aanpassen. Tĳdens
het bladeren zie je een voorbeeldweergave van het bestand.
Dat kan een grafische afbeelding zĳn, maar ook een video‐
bestand. Dat is de standaard instelling.
De voorbeeldweergave kun je aanpassen qua positie of uit‐
zetten.

Dropdownmenu (kortweg: DDM)
Het eerste menu onder de titelbalk.
Dit menu bevat: bestand, bewerken, kleuren, effecten,
beeld, label, favorieten, extra, instellingen en help.
Ik zal deze items stuk voor stuk kort behandelen.

DDM‐Bestand
De standaard acties zĳn hier te vinden als openen, sluiten, e‐
mailen. Ook kun je de afbeeldingen van een geheugenkaart
inlezen, een schermafdruk maken (meerdere opties).
Een scanner benaderen behoort ook tot de mogelĳkheden.
Ten slotte kan een aangesloten webcam gebruikt worden.

DDM‐Bewerken
Bewerkingen zoals plakken, knippen, roteren, spiegelen,
bĳsnĳden, canvas, afmeting, DPI, opmerking toevoegen, ro‐
de ogen verwĳderen, retoucheren mogen bekend veronder‐
steld worden. Een leuke optie in dit menu is ‘tekenscherm’.
Met deze optie kun je teksten, markeringen, pĳlen, een bal‐
lon en ook een watermerk toevoegen aan de afbeelding.

Review
Samenvatting:

FastStone Image Viewer (versie 6.4 ‐ 12‐sept‐2017)
is software voor het bekĳken van afbeeldingen.

Daarnaast kan het programma bestanden converteren en bewerken.
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Mocht je in dit menu een functie missen die met een ander
programma wel mogelĳk is, dan kun je dit als een extern
programma toevoegen.
Bĳvoorbeeld ‘ShiftN’ (http://www.shiftn.de) of Photofiltre
(http://photofiltre.free.fr).

DDM‐Kleuren
(Bĳna) alles wat je met kleuren zou willen doen kun je in dit
menu vinden.
Belichting, verscherpen, vervagen, reduceren, niveaus aan‐
passen, omzetten naar grĳs of sepia.
Het enige wat ik mis is ‘kleuren vervangen’. Een optie die
wel in Photofiltre zit.

DDM‐Effecten
Met effecten kun je je bestand naar wens aanpassen. Alle
bekende effecten zĳn aanwezig. Natuurlĳk kan het niet con‐
curreren met een softwarepakket als Photoshop of GIMP,
maar voor de niet‐professional zĳn er voldoende opties als
randen, watermerk, reliëf, schetsen, bolling en vervagen.

DDM‐Label
Met deze functie kun je bestanden van een label voorzien.
Eigenlĳk wordt daarmee bedoeld dat een bestand ge‐
markeerd wordt. Je kunt dan de gemarkeerde selectie ge‐
bruiken voor verdere bewerking.

DDM‐Favorieten
Dit menu is bruikbaar om favorieten te beheren. Je kunt dan
mappen aanmaken om bestanden beter te kunnen beheren.
Voorbeeld: je hebt een groot aantal vakantiefoto’s, waarvan
je een klein deel wilt uitprinten.
Door een map ‘uitprinten’ onder de favorieten onder te
brengen, kun je tĳdens het bekĳken van de foto’s heel een‐
voudig die foto’s kopiëren of verplaatsen naar de map ‘uit‐
printen’.
Maar er zĳn natuurlĳk andere mogelĳkheden denkbaar.

DDM‐Ontwerpen
FSViewer heeft heel aardige mogelĳkheden om (dia)presen‐
taties te maken, maar ook een strip met afbeeldingen naar
keuze is mogelĳk.
Verder kun je een multi‐paginabestand maken, maar ook kun
je een multi‐pagina bestand splitsen. Een multi‐paginabe‐
stand kan een pdf of een animated gif zĳn.

DDM‐Extra
De naam ‘extra’ vind ik niet echt logisch. Maar de mogelĳk‐
heden zĳn wel interessant.
Het converteren en herbenoemen van bestanden is in eerste
instantie een triviale bezigheid.

Echter, bĳ deze mogelĳkheden heeft Faststone een paar
leuke extra’s ingebouwd (zo klopt de menunaam toch weer).
Kies onder converteren/herbenoemen het tabblad ‘converteren’.
Selecteer een aantal bestanden en voeg deze toe aan het
rechter overzichtsvenster.
Klik op de optiesknop. Hieronder zitten een aantal gereed‐
schappen verborgen.

Zelf gebruik ik deze optie om honderden foto’s in een batch
naar een vaste grootte te converteren en daarna te voorzien
van een variabel watermerk.
De gebruikte opties kun je opslaan in een configuratiebe‐
stand. Als je eenmaal de juiste instellingen hebt, kun je deze
hergebruiken.
Daarnaast kun je in dit menu stoeien met jpeg‐bestanden.
Van het bewerken van Exif‐informatie tot lossless converte‐
ren.
Als laatste optie wil ik graag de collagemogelĳkheid noemen.
Een simpel tooltje om foto’s samen te voegen. Vreemd ge‐
noeg zit deze onder ‘achtergrond’.

DDM‐Instellingen
De opties onder instellingen spreken voor zichzelf.
Vreemd dat er onder instellingen weer een submenu instel‐
lingen zit. Direct bereikbaar met F12. Hier vind je een keur
aan ‘tweaks’.
Alles is duidelĳk en begrĳpelĳk uitgevoerd. Interessant voor
wie met twee beeldschermen werkt: onder ‘tweede monitor’
kun je een tweede monitor configureren.

DDM‐Help
Zoals in veel software kun je hier terecht met de standaard
vragen en ditjes en datjes.
Een link naar een handleiding, een link naar de website, de
licentieovereenkomst en een algemene info‐knop.

Directe functietoegang en bewerkingsmenu
Net onder het dropdownmenu vind je een menubalk met di‐
recte toegang tot veelgebruikte functies.
In de afbeelding is dit met een rood kader aangegeven.
Heel logisch, boven het afbeeldingenvenster, zĳn functies
beschikbaar gemaakt die direct gerelateerd zĳn aan dit ven‐
ster.
Deze functies heb ik met een blauw kader aangegeven.

Ik heb getracht FSViewer van http://www.faststone.org te
beschrĳven.
Als je FSViewer bekĳkt als een freeware programma voor
persoonlĳk gebruik, een programma dat zonder reclame
volledig functioneel is, dan kun je alleen maar concluderen
dat je veel waar krĳgt voor geen geld. Overigens: ook het
programma FastStone Photo Resizer is gratis voor persoon‐
lĳk gebruik.
FastStone heeft daarnaast nog twee programma’s: FastStone
Capture en FastStone MaxView.
Als je deze programma’s nader bekĳkt zul je merken dat er
verschillende functies onderling gedeeld worden.
Voor de gemiddelde gebruiker zĳn er ruim voldoende func‐
ties aan boord om met grafische bestanden te werken.
En mocht je toch nog iets missen, dan heeft de maker ook
aan de gebruiker gedacht door de mogelĳkheid van een kop‐
peling te gebruiken.
Natuurlĳk zullen er functies zĳn die je graag standaard aan
boord had gezien.
Zo zou ik zelf de mogelĳkheid om kleuren te vervangen
geïmplementeerd willen hebben.



Mocht je met twee schermen werken, dan is het nog pretti‐
ger werken. Op het ene scherm het bestandsoverzicht en op
het andere scherm de voorbeeldweergave.
Helaas brengt FastStone zĳn viewer alleen uit voor Windows.
Hiervoor brengen ze meerdere keren per jaar een update
uit.
Als ik als beoordeling een 4,5 had mogen geven i.p.v. een 4,
dan had ik dat gedaan.

Tip:
Gebruik onderstaande URL om te lezen wat andere gebrui‐
kers er van vinden.
https://tweakers.net/zoeken/?keyword=fsviewer

Categorie:
• Handige Hulpen (Tools)
• Kantoor (Productiviteit)
• Multimedia
• Fotografie
• Grafisch
• Video

Voordelen:
• heel veel mogelĳkheden voor algemeen gebruik
• bewerkingen die niet ondersteund worden kunnen meestal

via een koppeling toegevoegd worden
• de belangrĳkste video‐formaten kunnen afgespeeld

worden
• ondersteuning van zo’n twintig talen, waaronder

Nederlands

Nadelen:
• geen ondersteuning van lagen (layers)
• alleen beschikbaar voor Windows
• omdat er heel veel mogelĳkheden zĳn heb je even tĳd

nodig om alle mogelĳkheden te ontdekken
• er worden geen codecs meegeleverd voor de videospeler,

het kan zĳn dat voor bepaalde formaten codecs van
derden nodig zĳn

• de officiële handleiding (help, downloaden handleiding) is
gedateerd 2011

• er is geen officiële Nederlandse handleiding, enkel een
handleiding van Ruud van den Berg
Die Nederlandse handleiding is gebaseerd op een oudere
versie van FSViewer 5.5 (Augustus 2015)

Taal: Nederlands, Engels, Duits en Frans

Platform: Windows

Installatie:
Ik gebruik FSViewer als een portable programma. Daarvoor
heb ik de portable versie van de website gehaald.
Daarna is het een kwestie van de bestanden op de door jou
gewenste plek plaatsen.

Dat kan zĳn een interne harde schĳf, maar ook een USB‐
stick.
Wil je het programma liever installeren dan kan dat natuur‐
lĳk ook.
Je hebt dan de mogelĳkheid om een setup‐executable te
downloaden of een setup‐executable ingepakt in een zip‐
bestand.
Het resultaat is uiteindelĳk hetzelfde.

Licentie: Bedrijfseigen

Prijs:
FastStone Image Viewer is gratis voor persoonlĳk en
educatief gebruik. Voor commercieel gebruik moet $ 34,95
betaald worden. Ik gebruik het programma relatief veel,
zowel thuis als op mĳn werk.

Op een gegeven moment kreeg ik een ‘nagscreen’ met de
vraag of ik niet een donatie wilde overwegen.
Toentertĳd (2016) heb ik $ 10 via PayPal betaald en kreeg
daarvoor een ‘single‐user license’.

Downloadpagina Nederlandse handleiding:

https://www.compusers.nl/sites/default/files/reviews/
a.reinink/FSIV55‐NL.pdf

Veilige downloadpagina:

http://www.faststone.org/FSViewerDownload.htm




