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Software

Maar ook filters (zoals korrelreductie, 
verscherping/vervanging, kleuren etc.), 
vervormingen, bijsnijden en kleurcor-
recties kun je zelf instellen. Dit kan 
allemaal in de Geavanceerde modus.  Je 
kunt echter ook achteruit leunen en 
gebruik maken van de scanwizards. Ze 
begeleiden je stap-voor-stap door het 
scanproces en kiezen automatisch de 
beste instelling. 

VueScan kan scans in verschillende 
formaten opslaan zoals jpg, tif en pdf. 
Daarnaast kent het ook het door Adobe 
ontwikkelde DNG-bestand om raw-scans 
op te slaan.

Conclusie
VueScan van Hamrick Software is een 
geweldig scanprogramma dat zowel voor 
de beginner met behulp van wizards als 
voor de professionele gebruiker (vele 
instellingen - calibratie en ICC profielen) 
een prima scan oplevert.

VueScan 8.5
8.5 is de laatste versie van dit scanpro-
gramma. Het bijzondere van VueScan 
zit vooral in de mogelijkheid om het te 
gebruiken met meer dan 100 verschil-
lende scanners. Op mijn multifunctional 
van Canon werkte het onberispelijk. 

Na de introductie van Vista bleken vele 
oudere scanners niet meer aan de praat 
te krijgen. VueScan heeft daar geen enke-
le moeite mee, zodat je je oude scanner 
gewoon nog kunt blijven gebruiken.

Met VueScan heb je volledige controle 
over je te scannen object of het nu een 
een papier- of een filmscan betreft. 

Instellingen zoals resolutie, bitdiepte, 
bestandsformaat, kleurbalans, belichting 
en vervorming kunnen worden gewij-
zigd. 

VueScan 8.5
Hamrick Software

 Er zijn versies verkrijgbaar voor:

• Mac OS X 10.5, 10.4, 10.3 • Mac OS X 10.2 

• Mac OS 9 • Windows Vista, x64, XP, 2000, NT 

•  Windows 95, 98, ME  • Linux (built with Ubuntu 

8.10) • Linux (built with Red Hat 9) 

$ 39,95 (standaard)
$ 79,95 (professional)

www.hamrick.com

Probleemloos scannen
VueScan 8.5

Bij elke (film)scanner en mul-
tifunctional printer wordt wel 
scansoftware bijgevoegd. Meestal 

betreft het eenvoudige software of een 
uitgeklede versie. Stap je over naar 
een nieuwe versie of zelfs een ander 
besturingssysteem dan is de geleverde 
scansoftware vaak niet meer bruikbaar. 
Wil je meer mogelijkheden om docu-
menten te scannen dan is Vuescan 8.5 
van Hamrick Software een prima keus.

Edities
VueScan is verkrijgbaar in een standaard 
($ 39,95) en een Professional ($ 79,95) 
uitvoering. De Professional editie heeft 
als extra's de mogelijkheid om te scannen 
in het raw-formaat, de ondersteuning 
van ICC profielen en kleurscheidingen, 
IT8 kleurcalibratie en ongelimiteerde 
upgrademogelijkheden. De standaard 
versie kan slechts gedurende één jaar 
worden opgewaardeerd.
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