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Áttekintés
Az AccuRead OCR segítségével többfunkciós nyomtatójával (MFP) kihasználhatja az optikai karakterfelismerés
(OCR) által nyújtott lehetőségeket, és digitalizálhatja dokumentumait, melynek eredményeként a következő
előnyökben részesül:

• Jobb dokumentumkezelés a keresési és szerkesztési funkcióknak köszönhetően

• Nagyobb hatékonyság

• Kevesebb hiba

• Gyorsabb feldolgozási idő

• A feltörekvő technológiák kihasználása

Az alkalmazással kereshető és szerkeszthető fájlokká alakíthatja a papírból beolvasott dokumentumokat. Az
AccuRead OCR a beolvasás és az OCR lépéseit – a hagyományos asztali OCR megoldástól eltérően – egyetlen
folyamatban egyesíti. Az alkalmazáshoz nem szükséges telepítenie a TWAIN vagy az ISIS illesztőprogramokat
vagy módosítania a beolvasási célokat.

Megjegyzés: Az OCR beolvasási felbontása 300 dpi értéken van zárolva a felismerési eredmények
javításához. Átfogó teszteléseink alapján kijelenthető, hogy a 300 dpi felbontással végzett beolvasás
jelentősen jobb pontosságot eredményezett, mint az alacsonyabb felbontásokon végzett beolvasások. A
300 dpi-nél magasabb felbontású beolvasásoknál azonban nem volt javulás.

Rendszerkövetelmények
• 4,3-, 7-, vagy 10 hüvelykes többfunkciós készülék merevlemezzel

• AccuRead OCR licenc

• Legalább 512 MB RAM

Támogatott alkalmazások
• AccuRead automatizálás – beolvashat és osztályozhat dokumentumokat, tartalmat nyerhet ki a mezőkből,

majd elküldheti őket a hálózatra vagy egy e-mail címre.

• Beolvasási profil – beolvashat egy dokumentumot a számítógépre.

• Beolvasás USB-meghajtóra – beolvashat egy dokumentumot egy flash meghajtóra.

• E‑mail – a dokumentum beolvasása után elküldheti azt e-mailben.

• FTP – a dokumentum beolvasása közvetlenül az FTP-kiszolgálóra küldheti el azt.

• Beolvasás hálózatra, Beolvasás hálózatra – prémium – a dokumentum beolvasása, majd egy hálózati
mappába való küldése.

• Solution Composer – Készítsen egyéni munkafolyamatokat biztosító megoldásokat többfunkciós
készülékekhez a Solution Composer ügynök alkalmazással.

Megjegyzés: További információt az alkalmazás dokumentációjában talál.
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Támogatott formátumok és nyelvek

Kimeneti fájltípusok
• Kereshető PDF – egyetlen, többoldalas fájl, amely PDF-olvasó programmal tekinthető meg

• Szöveg (TXT) – egyszerű szöveges dokumentum, amely korlátozott formázási lehetőségeket tesz lehetővé

• Rich text formátum (RTF) – szöveges dokumentum, amely a szövegfájl formázását, valamint a képek
szövegbe ágyazását teszi lehetővé

Megjegyzés: Ez a beállítás csak bizonyos alkalmazásokban érhető el. További információt az alkalmazás
dokumentációjában talál.

Felismert nyelvek
• Dán

• Holland

• Angol

• Finn

• Francia

• Német

• Magyar

• Olasz

• Norvég

• Lengyel

• Portugál

• Spanyol

• Svéd

OCR teljesítmény
Az AccuRead OCR teljesítményét az az idő jellemzi, amely a beolvasás megkezdésétől az annak
eredményeként létrehozott digitális kimenetig szükséges.

A Lexmark olyan szabványügyi szervezetek által készített test suite-okat tekintett át, mint az International
Standards Organization (ISO) és az International Electrotechnical Commission (IEC), és az ISO/IEC 24735
szabványt választotta. A suite használatával a tesztelés során fekete-fehér és színes beolvasásokat végeztek
egy 1 GB alapmemóriás, telepített merevlemezes MX811 típusú többfunkciós készülékkel.
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A test suite-ban található mintaképek
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A beolvasási teszt körülményei a következők:

• Minden beolvasáshoz 1 oldalas, 10 oldalas és 25 oldalas dokumentumokat használtak.

• A beolvasásokat a reprodukálhatóság érdekében többször végezték el.

• A fekete-fehér beolvasásokat szürkeárnyalatra állították.

• Minden egyes beolvasásnál a beállításoknál az automatikus lapadagolót, az egyoldalas nyomtatást, a Letter
lehetőséget, valamint vegyes szöveg/fotó típust választottuk ki.

• A fájlok flash meghajtóra küldéséhez a Beolvasás USB-re funkciót használták, az alapbeállítások
alkalmazásával.

Átlagos teszteredmények

Beolvasás típusa Teljesítményeredmények

Fekete-fehér beolvasás 4–6 másodperc/oldal

Színes beolvasás 7–10 másodperc/oldal

Mintadokumentumok
Az AccuRead OCR azokhoz a dokumentumokhoz a legalkalmasabb, amelyekben magas a kontraszt a szöveg
és a háttér között.
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Amennyiben a dokumentumban alacsony a kontraszt a szöveg és a háttér között, vagy ha a dokumentum
világosabb és sötétebb szövegeket is tartalmaz, akkor speciálisabb feldolgozás szükséges. Az OCR
pontossága a beolvasási beállítások módosításával vagy egy kiszolgálóalapú OCR megoldás használatával
javítható.
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Többek között a következő dokumentumok nem ideálisak sem az AccuRead OCR, sem a kiszolgálóalapú OCR
használatához:

• Olyan képek, amelyekben jelentős képzaj tapasztalható, és ennek színe hasonló a szövegéhez

• Sötét szövegű és hátterű képek

• Világos képek mátrixnyomtatóval nyomtatott karakterekkel

Áttekintés 8



Áttekintés 9



Az alkalmazás konfigurálása

Az OCR beállítások konfigurálása
Megjegyzés: Az eljárás a támogatott alkalmazástól függően változhat.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét.

Megjegyzés: Keresse meg az IP-címet a nyomtató főképernyőjén.

2 Kattintson a beágyazott webkiszolgálóban a Beállítások > OCR beállítások elemre.

3 Módosítsa a beolvasási beállításokat

• Automatikus elforgatás – automatikusan a megfelelő tájolásra állítja a beolvasott dokumentumokat.

• Fekete pontok eltávolítása – eltávolítja a kisebb hibákat vagy szennyeződéseket a kész képről az OCR-
es feldolgozáshoz. Ez a beállítás nem változtatja meg a beolvasott dokumentum kimeneti minőségét.

• Inverz felismerés – Javítja a fekete háttéren lévő fehér szöveg felismerhetőségét.

• Autom. kontr. jav. – Javítja az alacsony kontrasztú dokumentumok (például szürke szöveg árnyékolt
háttérrel) felismerhetőségét. Ez a beállítás nem változtatja meg a beolvasott dokumentum kimeneti
minőségét.

4 Kattintson a Felismert nyelvek lehetőségre az egyéb nyelvek támogatásának bekapcsolásához

5 Kattintson a Küldés gombra.
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Gyakran ismétlődő kérdések

Képes az AccuRead OCR a kézzel írt szövegek olvasására?
Nem, az alkalmazás nem támogatja az intelligens karakterfelismerés (ICR) funkciót, amely lehetővé teszi a
kézzel írt szöveg felismerését.

Milyen dokumentumtípusok esetében használható az
AccuRead OCR alkalmazás?
Az AccuRead OCR olyan kinyomtatott dokumentumok olvasására képes, amelyekben magas a kontraszt a
szöveg és a háttér között. További információkért, lásd: „Mintadokumentumok” a(z) 6. oldalon.

Milyen maximális papírméretet támogat az AccuRead
OCR?
Az alkalmazás maximum A3-as papírméretet támogat. Ha A4-esnél nagyobb méretű dokumentumot olvas be,
több memóriára lehet szükség.
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Megjegyzések

Megjegyzés a kiadáshoz
2015. április
A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK
INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM
JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETÕSÉGRE VAGY EGY ADOTT
CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos
tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet,
hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.
Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum
tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt
termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.
A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a
gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A
termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék,
program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék,
program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy
szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó
feladata.
Műszaki támogatás a következő címen érhető el: http://support.lexmark.com.

Információ a kellékekkel és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.
© 2015 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

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.

Védjegyek
A Lexmark és a Lexmark logó a Lexmark International, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.
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