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Overzicht 

Digitale multimedia bestanden kunnen per ongeluk worden verwijderd bij het verwijderen van bestanden 
of bij het formatteren van de opslag. Bestanden kunnen ook verloren raken dankzij gebreken aan het 
opslagtoestel. Maar nu hoef je je geen zorgen meer te maken wanneer afbeeldingen, audio bestanden of 
video bestanden zijn verwijderd of verloren zijn geraakt van de harde schijf van je computer, pen schijf of 
geheugenkaart. 
 

Stellar Phoenix Photo Recovery 
software kan alle verloren 
afbeeldingen en media bestanden 
eenvoudig herstellen. Het 
ondersteunt een reeks digitale 
foto bestand formaten, audio 
bestand formaten, en video 
bestand formaten voor herstel. 
Bijna alle populaire merken 
camera's worden ondersteund 
door de software. Als het 
bestandstype niet in de lijst van 
ondersteunde formaten staat, kan 
het worden toegevoegd door de 
Add Header functie van het 
hulpmiddel te gebruiken. Zelfs 
indien de verloren media 
bestanden worden opgeslagen op 
een geheugenkaart, kunnen ze 
effectief gevonden worden door 
de foto herstel software. 
 
Digitale kaartlezer of externe 
opslagmedia worden ook 
ondersteund door Stellar 
Phoenix Photo Recovery. 
Wanneer je een opslagtoestel 
aan de computer koppelt, moet je 
computer het herkennen voordat 
het de herstelsoftware er op laat 
draaien. Computer wijst een 
schijfletter toe aan alle 
herkenbare kaartlezers of externe 
opslagmedia. 
 
Stellar Phoenix Photo Recovery 
voert een scan uit om alle 
herstelbare afbeeldingen en 
media bestanden te vinden. Een 
voorbeeld van de gescande 
afbeeldingen en media bestanden 
wordt gegeven. Een scan 
informatiebestand van de 
gescande opslagmedia kan 
worden opgeslagen. Dit 
opgeslagen scan 
informatiebestand kan later 
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worden gebruikt om verloren 
afbeeldingen en media bestanden 
te herstellen met hulp van Stellar 
Phoenix Photo Recovery. 

 
Wat is er Nieuw in Deze Versie? 
 
 Nieuwe en verbeterde gebruikersinterface. 

 Ondersteuning voor EI Capitan. 

 Ondersteuning voor versleutelde drive. 

 Ondersteuning voor Unicode. 

 Ondersteuning van vier weergaveresultaten - gedetailleerde weergave, lijstweergave, thumb 

weergave en cover flow weergave. 

 Geavanceerde voorkeuren voor Voorbeeld, Header toevoegen en Header bewerken. 

 Verbeterde ondersteuning voor HFS+, FAT32, ExFAT, NTFS en NTFS.  

 Ondersteuning voor MXF videos, Drie camera model van HD-MOV, Adobe EPS (Mac) en Adobe 

EPS (Windows). 

 Voorbeeldweergave ondersteuning voor corrupte bestanden in de veilige modus,zowel in de 

miniatuurweergave als voorbeeldweergave. 

 Optie om bestand(en) en de map(pen) met de spatiebalk aan en uit te vinken voor het herstel. 

 Optie om foto's met de schuif in en uit te zoomen voor miniatuurweergave. 

 Geschatte tijdweergave voor scanproces. 

 Verbeterde afgeronde vooruitgang voor het creëren van Afbeelding in plaats van het raster. 

 Geoptimaliseerd Windows herstellen hervatten op één pagina voor Disk Image, Volume Image en 

informatie opgeslagen scan. 

 

 Belangrijkste kenmerken  
 

 Nagenoeg alle ondersteunde bestandsformaten hebben een update gehad voor verbeterd 

herstel. 

 Ondersteunt thumbnail herstel voor foto bestandsformaten. 

 Weergeeft verwijderde bestanden en plaatst ze in een boomstructuur (voor FAT, exFAT en NTFS 

bestandssystemen). 

 Ondersteunt herstel van bestanden met originele markering van tijd, cameramodel/ naam, 

resolutie en bestandsnaam, indien beschikbaar. 

 Ondersteunt extra boomweergave (Klassiek en Bestandslijst) voor volumescan (van FAT, exFAT 

& NTFS bestandssystemen). 

 Snel herstel van verloren afbeelding en media formaten. 

 Ruw herstel van opslagtoestellen. 



 Herstel van defecte geheugenkaart. 

 Herstel van bestanden van geformatteerde geheugenapparaten. 

 Ondersteunt het creëren van afbeelding van het geheugen voor herstel in latere fase. 

 Ondersteunt een reeks mediaformaten voor herstel. 

 Gebruiker kan herstel hervatten met hulp van .dmg bestand, of scaninformatie. 

 Weergeeft voorbeeld van gevonden foto's, audio en video bestanden. 

 Ondersteunt alle typen geheugenkaart toestellen. 

 Ondersteunt het scannen van 2 terabyte aan opslagruimte. 

 Weergeeft optie om kopjes toe te voegen. 

 Automatisch verversen van de lijst van extra opslagtoestellen. 

 Nieuwe gebruikersvriendelijke interface (met mogelijkheid om opnieuw te rangschikken). 

* Voor een volledige lijst van ondersteunde bestanden, klik hier. 

  



Waarom Stellar Phoenix Photo Recovery? 

Stellar Phoenix Photo Recovery bevat vele functies. Het voert een algehele scan uit van het 
geprefereerde opslagtoestel en herstelt alle herstelbare verloren media bestanden. Herstel van 
afbeeldingen, video bestanden en audio bestanden wordt eenvoudig uitgevoerd 
 
Herstel Verwijderde/Verloren digitale Foto's 
 
Stellar Phoenix Photo Recovery  is in staat om alle verloren en verwijderde foto's van alle soorten 
digitale opslagtoestellen te herstellen. Zelfs als het opslagtoestel is geformatteerd, beschadigd of defect 
is, kan de software de afbeeldingen erop eenvoudig herstellen. Canon (CR2 /CRW), EPSON (ERF), 
Fujifilm (RAF), Kodak (K25 /KDC /DCR), Konica Minolta (MRW), Leaf (MOS), Mamiya (MEF), Nikon 
(NEF, NRW), Olympus (ORF), Panasonic (Raw), Pentax (PEF), Sony (SR2, ARW, SRF), Sigma (X3F), 
RW2, PSP, JP2, PCT, DNG, DJVU,  PGM, Adobe EPS (Mac), Adobe EPS (Windows) and TGA foto 
formaten worden ondersteund door de software 

 

Herstel van Video Bestanden 
 
Photo Recovery software zorgt voor voorbeeld en herstel van 
verloren, verwijderde en onbereikbare video bestanden. 
Video herstel wordt gedaan zonder de visuele kwaliteit van de 
video's aan te tasten. . MP4, 3GP, AVI, DV, MPEG, Cannon 
Three Camera model of  HD-MOV, Matroska Video File 
(MKV), AVCHD Video File (MTS), Divx Encoded Movie File 
(DIVX), MOI Video File, Video Object File (VOB), OGG Media 
Player (OGM), 3G2, ASX, MTS, AJP, F4V, VID, TOD, 
HDMOV, MOV, MQV, M4B, M4V, WMV and SVI video 
bestandsformaten worden ondersteund door de applicatie 
 

Nota: Voor een hoge 
herstelratio, sla nieuwe data 
niet op op de schijf of de kaart 
die je hebt geformatteerd, of 
waarvan je foto's hebt 
verwijderd. 

 

 
Audio Bestand Herstel 

 
Nu kun je jouw verwijderde favoriete audio liedjesverzameling nog een keer horen. Stellar Phoenix 
Photo Recovery heeft herstel van verloren liedjes, karaoke, muziekcomposities of andere verloren 
audio bestanden mogelijk gemaakt. Audio bestanden die herstelbaar zijn door de software, zijn RPS, 
MP3, AU, WAV, MIDI, OGG, AIFF, RM, WMA, RA, M4P, M4A, ACD, AMR,  AT3, CAFF, DSS, IFF, 
M4R, NRA, and SND bestanden 

 
 
Herstelt Foto's die in Memory Card van Camera 
 
Alle merken en modellen van camera's worden ondersteund door Stellar Phoenix Photo Recovery. 
Foto verloren dankzij verwijdering en formattering van de geheugenkaart, die bij de camera zit, wordt 
hersteld. RAW herstel van foto's van camera's, gefabriceerd door Sony, Nikon, Canon, Samsung, 
Pentax, Minolta, Kodak, Sigma, Fuji, Olympus, Epson, Mamiya and Panasonic worden ondersteund 
 
Geheugenkaart Herstel 
 
Verwijderbare opslagmedia wordt ondersteund door Stellar Phoenix Photo Recovery. Als je jouw 
afbeeldingen en andere multimedia bestanden hebt opgeslagen op geheugenkaarten, dan ondersteunt 
deze herstelapplicatie het herstel van verwijderde bestanden hiervan. De defecte of beschadigde 
interne of externe media zou moeten worden herkend door het Macintosh besturingssysteem. 
Geheugenkaarten, USB opslagtoestellen, Flash Cards, SD Card (Mini SD, Micro SD, and SDHC Card), 
CF Card, Mini Disks en alle andere Macintosh harde schijven worden ondersteund voor herstel 



 
Scan en Voorbeeld van Media Bestanden 
 
Stellar Phoenix Photo Recovery scant door het geprefereerde opslagtoestel en vindt alle 
afbeeldingen en andere media bestanden. Je kunt de herstelde bestanden zien in een voorbeeld. De 
scaninformatie kan worden opgeslagen om herstelprocessen in een later stadium te hervatten.  
 
Herstel een Specifieke Schijf/Volumeregio of Specifieke Bestandstypen 
 
De applicatie laat je een scan van een gewenste regio van de harde schijf uitvoeren. Media bestanden, 
gevonden in die regio, worden gegeven voor voorbeeld en herstel. Het is ook mogelijk om het 
geheugen te scannen, alleen voor de gewenste bestandstypen. 



Istallatie proceduren 

Alvorens de Stellar Phoenix Photo Recovery software te installeren, zorg ervoor dat uw systeem aan 
de volgende vereisten voldoet. 
 
Minimum Systeemvereisten 
 

 Verwerkingseenheid : Intel 

 Geheugen : 1 GB aanbevolen 

 Harde Schijf: 100 MB van de vrije ruimte 

 Besturingssysteem en: Mac OS X 10.6 en boven 
 
Om de software te installeren: 
 

1. Unzip het StellarPhoenixPhotoRecovery.dmg.zip file.  

2. Decomprimeren het zip bestand en dubbelklik op het dmg-bestand. Dit zal een virtueel volume 

'mounten' - Stellar Phoenix Photo Recovery. 

3. Dubbelklik op StellarPhoenixPhotoRecovery volume te openen Stellar Phoenix Photo 

Recovery toepassingsvenster. 

4. Sleep de Stellar Phoenix Photo Recovery-toepassing van het gemounte virtuele volume naar 

de Toepassingen-map. 

5. Dubbelklik op Stellar Phoenix Photo Recovery in de Toepassingen-map om de software te 

starten. 

6. Accepteer de Licentieovereenkomst en het hoofdvenster van de Stellar Phoenix Photo 

Recovery software zal worden getoond. 

 

Als u de software wilt verwijderen, sleept u Stellar Phoenix Photo Recovery van de Toepassingen-map 

naar de Prullenbak en zet u hem daar Nor. 

  



De Tool bestellen 

Hoe kun je Stellar Phoenix Photo Recovery 
 
Je kunt Stellar Phoenix Photo Recovery software online bestellen. Voor prijsopgave en om een 
bestelling te plaatsen, ga naar hier. 
 

Als je de demoversie van de software al gedownload en geïnstalleerd hebt,  klik direct op de   
Kopen knop in de werkbalk. 

  



Bestellen en Registreren 

Zodra de bestelling bevestigd is zult u per e-mail een pre-paid registratiesleutel ontvangen, waarmee u de 
software kunt registreren. 
  
Hoe het product te registreren: 

  

1. Klik op de Registreren-knop in de hoofdgebruikersinterface of selecteer Registreer in het Tools-
menu. Het registratievenster wordt dan getoond.  

2. Voer één van de volgende stappen uit: 

 Als u na aankoop van het product de registratiesleutel heeft, 

 Selecteer de 'Ik heb een sleutel om het product te registreren'-optie. Klik op OK. 

 Typ de sleutel in het tekstvak voor de Registratiesleutel. Klik op OK. 

 Als u het product moet aanschaffen, 

 Selecteer de 'Ik heb geen sleutel om het product te registreren'-optie. Klik op OK om 
online te gaan en het product te kopen. 

  

  



Hoe Updaten 

Stellar Phoenix Update Wizard helpt u in het up-to-date houden van uw applicatie. De update optie in de 
applicatie in in staat om de laatste updates te controleren en te installeren. De wizard controleert op de 
laatste kleine en grote versies die online beschikbaar zijn. Kleine versie kan eenvoudig via de update 
wizard worden gedownload. Echter, de grote versie beschikbaar moet worden aangeschaft. 
 
Als updates beschikbaar zijn voor het product, verschijnt de update wizard terwijl je Stellar Phoenix 
Photo Recovery draait. Terwijl de software geüpdatet wordt, is het aangeraden om alle actieve 
programma’s te sluiten. 
 
Om Stellar Phoenix Photo Recovery, bij te werken, kunt u een van de volgende dingen doen: 
 
Om automatisch te controleren: 
 

1. Draai Stellar Phoenix Photo Recovery. Update het Update-venster wordt getoond naast de 

hoofd-gebruikersinterface.  

2. Klik op de Update knop op de laatste kleine versie te downloaden of klik op de weergegeven link 

om de grote versie te downloaden. Het kan een paar seconden tot een paar minuten duren totdat 

de bestanden gedownload zijn Na succesvolle update zal de bijgewerkte applicatie direct worden 

gestart. Klik op Annuleren, om handmatig naar updates te zoeken.  

 
Om handmatig te controleren: 
 

1. Draai Stellar Phoenix Photo Recovery. 

2. In het Stellar Phoenix Photo Recovery-menu, klik op de Voorkeuren-optie. Voorkeuren venster 

wordt geopend. 

3. In het Voorkeuren scherm, Klik op de Update knop. 

4. Om continu te controleren op updates, klik op de Controleer nu op updates knop. 

5. Als er updates beschikbaar zijn, Update scherm zal worden weergegeven. Als er geen updates 

beschikbaar zijn, zul je een bericht krijgen: 'Uw software heeft alle nieuwste updates 

geïnstalleerd'.  

6. Klik op de Update knop om de laatste kleine versie te downloaden, of klik op de weergegeven 

link om de grote versie aan te schaffen. Het kan enkele seconden of minuten duren totdat de 

bestanden zijn gedownload. Na succesvolle update zal de bijgewerkte applicatie automatisch 

worden gestart. 

  



Stellar Ondersteuning 

Onze Technische Ondersteuninsdeskundigen hebben oplossingen voor al je vragen m.b.t. de Stellar 

Producten. 

 

Bel ons of Ga Oline naar onze ondersteunende afdeling op http://www.stellarinfo.com/support/ 

Voor prijsopgave en bestellingen, klik  http://www.stellarinfo.com/nl/koop.php?NLID=3 

Chat Live met een Online deskundige op http://www.stellarinfo.com/ 

Zoek in ons uitgebreid Kennisbestand op http://www.stellarinfo.com/support/kb/ 

Dien een verzoek in op http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php 

Stuur een e-mail naar Stellar Ondersteuning op support@stellarinfo.com 

 

Stellar Ondersteuning Helpline 

Maandag t/mo vrijdag[ 24 uur per 
dag ] 

 
USA (Tollfree- Pre Sales Queries) 

 
+1-877-778-6087 

USA (Post Sales Queries) +1-732-584-2700 

UK ((Europa) +44-203-026-5337 

Australie & Asia Pacific +61-280-149-899 

Nederland Pre & Post Verkoop 
Ondersteuning 

+31-208-111-188 

Wereldwijd +91-124-4326777 

Email Bestellingen   orders@stellarinfo.com 
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