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Yleistä
AccuRead OCR -ratkaisun avulla voit digitoida asiakirjoja käyttämällä tekstintunnistusta monitoimilaitteellasi.
Saadut hyödyt ovat seuraavat:

• asiakirjojen hallinta on helppoa haku- ja muokkaustoimintojen avulla

• lisääntynyt tuottavuus

• aiempaa vähemmän virheitä

• entistä nopeampi käsittelyaika

• uusien tekniikoiden käyttö.

Sovelluksella voit luoda haettavan tai muokattavan tiedoston paperiasiakirjoista. Toisin kuin perinteiset
pöytätietokoneisiin tarkoitetut tekstintunnistusratkaisut, AccuRead OCR yhdistää skannauksen ja
tekstintunnistuksen vaiheet yhteen prosessiin. Sovellus ei vaadi TWAIN- tai Image and Scanner Interface
Specification (ISIS) -ohjaimien asentamista tai skannauskohteiden säätämistä.

Huomautus: Tekstintunnistuksen skannaustarkkuudeksi on lukittu 300 dpi, mikä parantaa tunnistustuloksia.
Laaja testaus osoittaa, että 300 dpi:llä skannatessa lopputulos on merkittävästi tarkempi kuin sitä
pienemmillä tarkkuuksilla skannatessa. Tarkkuus ei parantunut enää tästä skannatessa yli 300 dpi:n
tarkkuudella.

Järjestelmävaatimukset
• 4,3, 7 tai 10 tuuman monitoimilaite, jossa kiintolevy

• AccuRead OCR -käyttöoikeus

• Vähintään 512 Mt RAM-muistia

Tuetut sovellukset
• AccuRead Automate: skannaa ja luokittele asiakirjoja, poimit sisältöä kentistä ja lähetä asiakirjoja verkko-

tai sähköpostikohteeseen.

• Skannausprofiili: skannaa asiakirja tietokoneeseen.

• USB-skannaus: skannaa asiakirja Flash-asemaan.

• Sähköposti: skannaa asiakirja ja lähetä se sähköpostiosoitteeseen.

• FTP: skannaa asiakirja suoraan FTP-palvelimeen.

• Skannaa verkkoon ja Skannaa verkkoon Premium: skannaa asiakirja ja lähetä sen sitten verkkokansioon.

• Solution Composer: rakenna mukautettuja työnkulkuratkaisuja monitoimilaitteille, joissa käytetään Solution
Composer Agent -sovellusta.

Huomautus: Lisätietoja on sovelluksen ohjeessa.
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Tuetut muodot ja kielet

tulostustiedostomuodot
• Haettava PDF: yksi monisivuinen tiedosto, jota voidaan tarkastella PDF-lukuohjelman avulla.

• Tekstitiedosto (TXT): yksinkertainen tekstiasiakirja, joka tukee vain rajattuja muotoiluasetuksia.

• RTF: tekstiasiakirja, joka tukee tekstitiedoston muotoilua ja tekstissä olevia kuvia.

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin sovelluksissa. Lisätietoja on sovelluksen
ohjeessa.

Tunnistetut kielet
• tanska

• hollanti

• englanti

• suomi

• ranska

• saksa

• unkari

• italia

• norja

• puola

• portugali

• espanja

• ruotsi

Tekstintunnistuksen tehokkuus
AccuRead OCR -ratkaisun tehokkuus mitataan aikana, joka kuluu asiakirjan skannauksesta tuloksena olevan
digitaalisen tulosteen vastaanottamiseen.

Lexmark tarkisti standardointijärjestöjen, kuten kansainvälisen standardoimisjärjestön (ISO) ja Kansainvälisen
sähköteknisen komission (IEC) luomia testisarjoja ja valitsi standardin ISO/IEC 24735. Tätä sarjaa käyttäen
testattiin mustavalkoista ja värillistä skannausta MX811-monitoimilaitteella, jossa on 1 Gt perusmuistia ja
asennettuna kiintolevy.
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Näytekuvat sisältyivät tähän testisarjaan.
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Testausolot olivat seuraavat:

• Kaikissa skannauksissa käytettiin 1‑, 10‑ ja 25‑sivuisia asiakirjoja.

• Skannaukset toistettiin useita kertoja uusittavuuden varmistamiseksi.

• Mustavalkoskannaukset määritettiin harmaasävyisiksi.

• Kunkin skannauksen asetuksiksi valittiin automaattinen asiakirjan syöttölaite, yksipuolinen tulostus, letter-
koko ja tekstin ja valokuvan sekatyyppi.

• USB-skannauksessa tiedostot lähetettiin Flash-asemaan käyttäen oletusasetuksia.

Keskimääräiset testitulokset

Skannaustyyppi Tehokkuustulokset

Mustavalkoskannaus 4–6 sekuntia sivua kohti

Väriskannaus 7–10 sekuntia sivua kohti

Näyteasiakirjat
AccuRead OCR toimii parhaiten asiakirjoissa, joissa tekstin ja taustan välinen kontrasti on suuri.
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Asiakirjat, joiden tekstin ja taustan kontrasti on pieni tai jotka sisältävät sekä vaaleaa että tummaa tekstiä,
edellyttävät vaativampaa käsittelyä. Tekstintunnistuksen tarkkuutta voidaan parantaa säätämällä
skannausasetuksia tai käyttämällä palvelinpohjaista tekstintunnistusratkaisua.
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Seuraavat asiakirjat eivät sovellu AccuRead OCR -ratkaisulla tai palvelinpohjaisella tekstintunnistusratkaisulla
digitoimiseen:

• kuvat, joissa on huomattavia tekstiä muistuttavia värihäiriöitä

• kuvat, joissa on tummaa tekstiä tummalla taustalla

• vaaleat kuvat, joissa on pistematriisimerkkejä.
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Sovelluksen asetusten määrittäminen

Tekstintunnistusasetusten määrittäminen
Huomautus: Toimenpiteet voivat vaihdella tuetun sovelluksen mukaan.

1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite.

Huomautus: Etsi tulostimen IP-osoite sen aloitusnäytöstä.

2 Valitse Embedded Web Server ‑palvelimessa Asetukset > Tekstintunnistusasetukset.

3 Säädä skannausasetukset.

• Automaattinen kierto: voit kiertää skannattuja asiakirjoja automaattisesti oikeaan suuntaan.

• Rakeisuuden poisto: poista pienet virheet tai rakeet tekstintunnistusprosessin kuvista. Tämä asetus ei
muuta skannatun asiakirjan tulostetta.

• Käänteisen havaitseminen: paranna mustalla pohjalla olevan valkoisen tekstin tunnistusta.

• Automaattinen kontrastinparannus: paranna sellaista asiakirjojen tunnistusta, joiden kontrasti on pieni,
kuten tummennetulla pohjalla oleva harmaa teksti. Tämä asetus ei muuta skannatun asiakirjan tulostetta.

4 Ota muiden kielten tuki käyttöön valitsemalla Tunnistetut kielet.

5 Valitse Lähetä.

Sovelluksen asetusten määrittäminen 10



Usein kysytyt kysymykset

Pystyykö AccuRead OCR lukemaan käsinkirjoitettua
tekstiä?
Ei, sovellus ei tue älykästä merkintunnistusta (intelligent character recognition, ICR), joka vaaditaan
käsinkirjoitetun tekstin tunnistamiseen.

Minkätyyppisiä asiakirjoja AccuRead OCR voi käsitellä?
AccuRead OCR voi lukea painettuja asiakirjoja, joissa on suuri kontrasti tekstin ja taustan välillä. Lisätietoja on
kohdassa ”Näyteasiakirjat” sivulla 6.

Mikä on suurin paperikoko, jota AccuRead OCR tukee?
A3 on suurin sovelluksen tukema paperikoko. Jos skannattavan asiakirjan koko on suurempi kuin A4, voidaan
tarvita enemmän muistia.
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Tiedotteet

Painosta koskeva tiedote
Huhtikuu 2015
Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain
kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON,
ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTAMATTA KAUPAN EHTOJEN TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN
SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita
julkilausuman kieltämistä tai tiettyjen toimitusten välillisiä takuita.
Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin
väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä
parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.
Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa
näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Viittaukset eri tuotteisiin, ohjelmiin tai
palveluihin eivät tarkoita, että ainoastaan kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää. Mitä tahansa
toiminnallisesti vastaavaa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta
oikeutta, voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Toiminnan arvioiminen ja
varmentaminen käytettäessä muita kuin valmistajan suosittelemia muita tuotteita, ohjelmia tai palveluita ovat
pelkästään käyttäjän vastuulla.
Lexmarkin teknistä tukea saa osoitteesta http://support.lexmark.com.

Lisätietoja tarvikkeista ja ladattavista tiedostoista saa osoitteesta www.lexmark.com.
© 2015 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.

GOVERNMENT END USERS
The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48
C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are
used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.
227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software
Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only
those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Tavaramerkit
Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

Tiedotteet 12

http://support.lexmark.com
http://www.lexmark.com


Hakemisto
A
alkuperäiset asiakirjat 

ihanteelliset ominaisuudet  6
asiakirjat 

näyte  6

K
kielet 

tuetut  4

N
näyteasiakirjat  6

S
sovellukset 

tuetut  3

T
tekstintunnistuksen tehokkuus  4
tekstintunnistusasetukset 

asetusten määrittäminen  10
tekstintunnistusasetusten
vahvistaminen  10
tiedostomuodot 

tuetut  4
tuetut kielet  4
tuetut sovellukset  3
tuetut tiedostomuodot  4

U
usein kysytyt kysymykset  11
Usein kysytyt kysymykset  11

Y
yleiskuvaus  3

Hakemisto 13


	Sisällys
	Yleistä
	Tuetut sovellukset
	Tuetut muodot ja kielet
	Tekstintunnistuksen tehokkuus
	Näyteasiakirjat

	Sovelluksen asetusten määrittäminen
	Tekstintunnistusasetusten määrittäminen

	Usein kysytyt kysymykset
	Tiedotteet
	Painosta koskeva tiedote
	GOVERNMENT END USERS
	Tavaramerkit

	Hakemisto


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


