Kort bruksanvisning – FastStone Image Viewer (FSViewer) i PACS
Import av bildene fra minnekortet
1. Sett minnekortet i kortleseren
2. Start FSViewer

3. Klikk på Kamerasymbolet (Hent bilder fra minnekort)

4. Klikk Overfør (sjekk at mappen ..Desktop\Bildeimport\ er valgt i Plassering)

5. Klikk start og lukk vinduet etter at bildene er overført

6. Du vil da automatisk bli overført til katalogen bildene er kopiert til, nå kan du fjerne minnekortet fra
kortleseren.

Bildebehandling

1. Du er nå i katalogen der bildene ligger:

2. Rotering/speiling av et (eller flere bilder):
a. merk bilde(ne) som skal roteres (hold inn Ctrl for å markere flere)
i. Trykk Ctrl-Alt-R for å rotere 90˚ med klokken (L for motsatt vei)
ii. Trykk CTRL-Alt-H for speilvending
3. Justering av lysstyrke ved behov:
a. Marker bildet med musen og trykk Ctrl-T
b. bildet åpnes i et stort vindu og har noen justerings-slidere nederst
c. Bruk «Lyshet» til å justere lysstyrken og trykk OK for å lagre bildet
d. Du kan også klikke tilbakestill om du har justert for mye og vil tilbake til original

4. Nå kan du lage oversiktsarket «Contact sheet»
a. Merk alle thumbnails (Ctrl-A)
b. Klikk Alt-C for å starte oversiktsark-dialogen
c. Juster antall kolonner og rader til antall bilder som skal være med og trykk «Lag fil» og «lukk»
(La alt annet stå som det er)

d. Voila, her er oversiktsarket:

5. Husk å slette bildene fra importkatalogen når du er ferdig med importen. Det gjør du ved å merke alle
bildene (ctrl-a) og trykke på slett-tasten (Delete)

Sladding av bilder

1. Merk bildet som du skal sladde
2. Trykk på bokstavtast «D»
3. Velg Firkant-verktøyet og tegn en sort firkant der du vil sladde bildet

4. Trykk OK og lagre bildet (liten diskett på kommandolinjen), velg å overskrive eksisterende fil

5. Plutselig er det ikke mulig å gjenkjenne personen mer 

