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PDFill PDF Tools

In de periode dat ik de functie van secretaris van onze computervereniging mocht
vervullen, maakte ik veelvuldig gebruik van pdfbestanden.Waarom?

PDF is een universeel bestandsformaat
waarmee lettertypen, afbeeldingen en
opmaak van elk willekeurig brondocu‐
ment behouden blijven, ongeacht het
programma of het platform waarmee
het document werd gemaakt.

Een voordeel van een pdf‐bestand is dat
het – in tegenstelling tot bĳvoorbeeld
een Word‐document – op elke printer er
hetzelfde uit zal zien. Ook kan een pdf‐
bestand op alle platformen bekeken
worden; het is dus niet platformaf‐
hankelĳk.
Je kunt pdf‐bestanden maken met veel
programma’s, zoals MS Office, Libre Of‐
fice, e.d. Ook veel andere programma’s
kunnen via een virtuele printer (met bv.
PDF Creator ) een pdf maken. Soms
moest ik papieren documenten scannen
en omzetten naar een pdf.

Daarvoor gebruikte ik het freewarepro‐
gramma Scan2pdf. Met dat programma
kon ik meerdere pagina’s scannen en
combineren tot een pdf‐bestand.

Soms moest ik ook pagina’s uit een pdf‐
bestand verwĳderen of toevoegen, ook
daarvoor had ik een freewareprogram‐
ma gevonden: PDFsplitandmerge.

Nadat ik me had aangemeld om pro‐
gramma’s te reviewen, kreeg ik het
verzoek om PDFill PDF Tools te be‐
spreken. Ik heb dat programma gedu‐
rende een behoorlĳke periode uitge‐
probeerd en getoetst op bruikbaarheid
en vergeleken met de freewarepro‐
gramma’s die ik eerder gebruikte.

Functionaliteit:
PDFill PDF Tools is een verzameling van
een aantal (15) programma’s om pdf‐
bestanden te bewerken. Met PDFill
Tools kun je pdf‐bestanden samen‐
voegen, splitsen, rangschikken, verwĳ‐
deren, coderen, decoderen, draaien,
bĳsnĳden en opnieuw formatteren.
Verder kun je informatie, kopteksten,
voetteksten en watermerken toe‐
voegen. Ook kun je afbeeldingen
converteren naar pdf, of pdf vertalen
naar afbeeldingen.

Je kunt ook zgn. PostScriptbestanden
vertalen naar pdf. Zoals je ziet: een
veelzĳdig programma, waarvoor je an‐
ders het het dure Adobe Acrobat nodig
hebt.

Waardering: 4
(op schaal 1 (slecht) t/m 5 (uitmun‐
tend))

Waarschuwing vooraf: Stel altĳd even
een back‐up van het orginele pdf‐be‐
stand veilig voordat je dat pdf‐bestand
gaat bewerken. Je kunt dan altĳd op
die back‐up terugvallen als de bewer‐
king onverhoopt niet het resultaat geeft
waarop je gehoopt had.

De interface en de werking van PDFill
PDF Tools zouden wellicht wat gebruiks‐
vriendelĳker en visueler kunnen, maar
het programma is echt gratis en biedt
een rĳkgevulde gereedschapskist om
pdf‐bestanden mee aan te passen e.d.
Als je het programma opent, zie je een
erg sober hoofdmenu met 15 knoppen:

Elke knop opent een bepaalde optie;
hieronder een opsomming van de ge‐
nummerde opties:

• (1) Kies twee of meer pdf‐bestanden
om deze samen te voegen of te com‐
bineren in één pdf‐bestand.

• (2) Maakt het mogelĳk pdf‐pagina’s
uit een pdf‐bestand te splitsen in
verschillende pdf‐bestanden.

Ook kun je de volgorde van pagina’s
wĳzigen en eventueel pagina’s verwĳ‐
deren.

• (3) Breng een beveiliging aan door
middel van een wachtwoord met 40‐
of 128 bits‐encryptie inclusief opties.
Of verwĳder zo’n beveiliging mits je
het daarvoor benodigde wachtwoord
kent.

• (4) Draai een pdf‐pagina 90, 180 of
270 graden. Snĳd een pagina bĳ om
de lay‐out aan te passen door de
marges op te geven.
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• (5) Plaats meerdere pagina’s op één
pagina om papier en inkt te besparen
bĳ het afdrukken van papieren ex‐
emplaren. Je kunt hiermee ook een
uitreik‐exemplaar maken van bv. een
workshop of lezing.

• (6) Voorzie je document van kop‐ en
voetteksten om informatie te presen‐
teren, zoals datum, tĳd, paginanum‐
mers of de titel van het document;
dit kan zowel in de boven‐ als onder‐
marges van het document.

• (7) Voeg een tekst als watermerk toe.

• (8) Voeg watermerk met behulp van
het afbeeldingsbestand (bmp, jpg,
gif, png, tif en wmf) toe.

• (9) Converteer afbeeldingen (bmp,
jpg, gif, png, tif en wmf) naar een
pdf‐bestand met lay‐out‐opties.

• (10) Converteer pdf‐pagina’s naar af‐
beeldingen (png, jpg, bmp en tif)
met dpi‐opties.

• (11) Bewerk formuliervelden in een
pdf‐bestand, bv. verwĳderen.

• (12) Converteer een PostScriptbestand
naar pdf.

• (13) Voeg informatie (Titel, Auteur,
Onderwerp, Sleutelwoorden, Ge‐
maakt, Maker, Producer en Versie)
toe aan het pdf‐document.

• (14) Scan uw papieren formulier of
afbeelding (png, jpg, bmp, tif en gif)
naar pdf. Jammer genoeg kun je
slechts één foto of pagina tegelĳk
inscannen.
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Het eerder vermelde programma
Scan2pdf heeft wél de mogelĳkheid
om meer zaken tegelijk te scannen,
vandaar dat ik deze functie wel heb
getest, maar ik hiervoor toch de
voorkeur geeft aan Scan2pdf.

Natuurlĳk kun je er ook voor kiezen
elke afbeelding of pagina wel apart in
te scannen en later met optie 1 tot één
bestand samen te voegen.

• (15) Maak een transparante afbeel‐
ding met opties om de transparantie‐
opties aan te passen. Nuttig om te
gebruiken bĳ optie 8 als watermerk.

Categorie:
• Handige Hulpen (Tools)

Voor‐ en nadelen

Voordeel: heel veel opties in één pro‐
gramma, terwijl je anders het vrĳ dure
Adobe Acrobat nodig hebt.

Nadeel: alleen in het Engels beschik‐
baar, waardoor je geruime tĳd nodig
hebt om alle mogelĳkheden te door‐
gronden.

Taal:
• Engels

Platform:
• Windows

Installatie:
De installatie is vrĳ gemakkelĳk. De
FREE Basic Version bevat de complete
PDFill‐applicatie inclusief een gratis
programma van de PDFill FREE PDF Edi‐
tor Basic (zonder watermerk), de PDFill
FREE PDF Tools en de PDFill FREE PDF
and Image Writer. Je hoeft de andere
twee programma’s niet te installeren,
je kunt ze uitvinken.

Het programma controleert of Ghost‐
Script al op je Windows‐machine staat.
Zo niet, dan installeert PDFill PDF Tools
GhostScript automatisch.

Voor gebruikers van andere operating‐
systemen (Linux, Android, Apple, e.d.)
heeft PlotSoft LLC, de maker van het
programma, een online versie gemaakt
die in elke internetbrowser werkt.
Gebruik hiervoor de volgende link:
http://www.freepdf.net.

Deze online versie heeft in grote lĳnen
dezelfde opties als in deze review be‐
schreven.

Licentie: Open Source

Prijs: Gratis.

Let wel op dat je op de downloadpagina
de basic versie kiest.
De professionele versie is niet gratis en
kost $ 19,99.

Veilige downloadpagina:
https://www.pdfill.com/download.html




