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Stardock Fences 2.13
Desktop Pictogrammen Organisatie Tool

Commerciële Licentie

Systeemvereisten:

Windows 10/8/7/Vista

Ontwikkeld door:

Stardock

Contactpersoon:

Koen.Vanderkimpen@Smals.be

Functionaliteiten
Met Stardock Fences kan je de pictogrammen op je Windows desktop organiseren in clusters. Je kan de
iconen apart op de desktop laten staan, of toewijzen aan zo’n cluster. Deze clusters nemen de vorm aan
van scrollbare vensters, waarvan je het uiterlijk nog kan configureren. Dit alles zorgt voor een beter
overzicht, zeker voor wie graag werkt met veel pictogrammen op de desktop.
Verder biedt Fences nog een aantal extra krachtige
opties. Zo is het mogelijk om de positionering en
grootte van de clusters op te slaan via een backupmechanisme, en om deze voor verschillende
schermgroottes apart te laten opslaan. Dit zorgt
ervoor dat bij een schermwissel (b.v. bij het aan- en
afkoppelen van een projector) de chaos met van
plaats veranderende iconen tot een minimum
beperkt blijft.

Fig. 1. Voorbeeld van een cluster of ‘Fence’

Andere opties zijn het onzichtbaar maken van één of meerdere clusters, en het tonen van een virtuele
cluster of zogenaamde ‘portal’, die de inhoud van een andere folder dan de desktop laat zien. Daarnaast
is er ook functionaliteit voorzien voor het hebben van meerdere desktops, waarbij je dan de rand van je
scherm kan ‘verschuiven’ om het scherm naar een ander bureaublad te brengen.

Conclusies & Aanbevelingen
Stardock Fences is een zeer handige tool voor wie rekent op het bureaublad om toepassingssnelkoppelingen en andere bestanden te organiseren. De manier waarop je de spullen op je bureaublad
kan organiseren, kan hierdoor sterk verbeteren.
De kost van 10$, in ruil voor de ermee gepaard gaande productiviteitswinst, vind ik een mooie prijskwaliteitsverhouding. (Je kan bovendien een gratis 30-dagen trial doen.)
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Testen & Resultaten
Deze versie van Fences werd getest op een Dell Latitude laptop
met Windows 7. Ten tijde van de installatie, bevatte de desktop
een dertigtal pictogrammen, waarbij de wanorde als matig tot
groot werd ervaren (zie figuren 2 en 3). Na een eerste
organisatie van de iconen en een week met het product te
werken, zit ik momenteel met een desktop die ruim 40 iconen
bevat, maar die er desondanks nog zeer netjes uitziet en waarin
alles vrij snel is terug te vinden (zie figuur 4).
Fig. 2. Mijn min of meer georganiseerde
Ik maakte een cluster
Desktop vóór installatie.
voor een aantal vaak
gebruikte tools, zoals
sciforma, en eentje voor de minder vaak gebruikte. Deze laatste
heb ik te klein gemaakt voor het aantal erin aanwezige
pictogrammen, waardoor ik voor een aantal zaken zal moeten
scrollen, maar ik wel een stuk ‘screen real estate’, zoals men dat
noemt, uitspaar. Verder heb ik nog een cluster voor werkfolders
met mijn huidige projecten, eentje voor zaken die ik nog moet
uitsorteren, en, ten slotte,
Fig. 3. Chaos na een verandering van
een ‘NEW’ cluster. Deze
scherminstellingen.
cluster
heb
ik
zo
geconfigureerd dat deze
alle bestanden opvangt die naar de desktop worden verplaatst of
gekopiëerd.

Zoals je kan zien in figuur 3, is één van de clusters transparanter,
ook dit is een optie waarmee de desktop visueel minder druk
gemaakt kan worden. Andere zaken waar ik mee gespeeld heb,
Fig. 4. Geclusterde iconen met fences
maar die uiteindelijk facultatief bleken voor mij, zijn de
mogelijkheid om meerdere desktops te hebben, en de optie om
te dubbelklikken en daarmee alle iconen (behalve voor clusters waarvan je het vooraf instelt) te laten
verdwijnen. Verder kan je ook de kleur van de vensters aanpassen, samen met andere kleine visuele
tweaks.
Voor de belangrijkste test, het loskoppelen en terug aansluiten van mijn externe monitor, gebruikte ik de
instelling ‘voor elke resolutie apart onthouden’, hetgeen ook precies deed wat het zei: eens ingesteld
voor elke schermgrootte, bleef dit bewaard bij het switchen.

Gebruiksvoorwaarden & Budget
Fences werkt als typische ‘off-the-shelf’ software: je koopt een licentie voor een welbepaalde (major)
versie. De prijs is 9,99$. Het programma maakt tevens deel uit van de ruimere suite ‘Object Desktop’.
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