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Foxit Reader 8.3.0
PDF printer, viewer, editor

Freeware

Systeemvereisten:

Windows 10/8/7/Vista

Ontwikkeld door:

Foxit

Contactpersoon:

Koen.Vanderkimpen@Smals.be

Functionaliteiten
Foxit Reader is een applicatie om pdf-bestanden mee te openen, en een volwaardig alternatief voor de
Pdf lezer van Adobe. Naast lezen kan men ook beperkt bewerken, door gebruik te maken van de
becommentariëringswerktuigen. Verder kan het programma zich integreren in een aantal MS Office
toepassingen, waardoor men Office documenten kan omzetten naar pdf’s van hoge kwaliteit. In andere
toepassingen kan men gebruik maken van de Foxit Pdf Printer driver die mee kan worden geïnstalleerd,
om een document af te drukken als pdf.
Het programma biedt quasi gelijke functionaliteiten aan als Adobe Acrobat Reader DC (de laatste versie
van de ‘de facto’ standaard pdf tool, versie 2017.009), maar neemt iets minder schijfruimte in. Bovendien
is het gebruiksvriendelijker. De gebruikersinterface is namelijk sterk geïnspireerd op die van MS Office
(2010) toepassingen; zo kan men b.v. de commentaar-tools weergeven met één klik via de menubalk.
De juiste ‘ribbon’ zal dan verschijnen. In de tool van Adobe is dit momenteel een stuk omslachtiger.

Fig. 1: De menubalk en werkbalk in Foxit Reader, met de typische ‘ribbon’ stijl voor Windows toepassingen.

Ten slotte biedt de tool nog een aantal geavanceerde mogelijkheden, zoals het ondertekenen (via
tekening of certificaat) van een pdf of het toevoegen van een timestamp.

Conclusies & Aanbevelingen
Foxit Reader is een volwaardig alternatief voor het lezen en afdrukken van pdf bestanden, en het doen
van lichte bewerkingen erop. Het biedt quasi dezelfde functionaliteiten aan als de meest recente gratis
tool van Adobe, en is iets lichter.
Welke pdf tool uiteindelijk te verkiezen is, zal echter eerder afhangen van persoonlijke smaak; het
verschil zit namelijk in de gebruikersinterface. Foxit Reader biedt een ervaring die dichter aanleunt bij
een MS Office toepassing.
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Testen & Resultaten
We hebben de testen vooral gefocust op het bewerken (via commentaar) van pdf-bestanden. Ook lezen
werd getest, maar deze ervaring is zo goed als identiek voor alle pdf tools.
De opties om commentaar toe te voegen, zijn gelijkaardig als in de meeste pdf tools die dit
ondersteunen: men kan commentaren toevoegen (in een tekstballon), vrije tekst toevoegen (los of in een
kader), markeringen aanbrengen op bestaande tekst (b.v. doorstrepen of ‘in fluo’ zetten), stempels
plaatsen, vrij tekenen en, ten slotte, allerlei geometrische figuren tekenen, waarbij men de kleur van de
opvulling en de lijnen apart kan instellen.
Deze laatste optie laat toe om in de meeste pdf-bestanden zaken te wissen: het volstaat om een witte
rechthoek te tekenen over de te verwijderen gedeeltes (een voorbeeld hiervan kan men zien in Fig. 2).
Dit kan zo worden opgeslagen (waarna het nog te bewerken is), maar men kan het document ook
opnieuw afdrukken als pdf-bestand, waardoor de wijzigingen ‘permanent’ worden (niet langer te
editeren).

Fig. 2: Een document voor en na het tekenen van een witte rechthoek bovenop een stuk tekst.

Als extra test hebben we het document ondertekend met de eID. Als resultaat werd er een aanklikbaar
vakje op een plaats naar keuze in een nieuwe kopie van het pdf document geplaatst, waar de informatie
van het certificaat mee is terug te vinden na ondertekening. We ondervonden geen problemen: de API
van Windows voor smartcards werd netjes opgeroepen.
Kort samengevat: de editor vervult naar behoren en met voldoende gebruiksgemak de aangeboden
features.

Gebruiksvoorwaarden & Budget
Foxit Reader werkt als typische freeware software: men kan het gratis downloaden en installeren. Foxit
biedt daarnaast nog uitgebreidere producten i.v.m. pdf aan, die geavanceerdere mogelijkheden bieden
betreffende het beheer en bewerken van pdf’s. Zo is er het uitgebreide pakket Foxit Phantom Pdf, dat
qua aangeboden features niet moet onderdoen voor Adobe Professional.
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