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Overzicht
Met AccuRead OCR kunt u de OCR-functie (optische tekenherkenning) van uw multifunctionele printer (MFP)
gebruiken om documenten te digitaliseren. Dit heeft de volgende voordelen:

• Verbeterd documentbeheer dankzij zoek- en bewerkingsfuncties

• Grotere productiviteit

• Minder fouten

• Snellere verwerkingstijd

• Gebruik van opkomende technologieën

De applicatie gebruiken om een doorzoekbaar of bewerkbaar bestand van gedrukte documenten te maken.
In vergelijking met de traditionele desktop OCR-oplossing, combineert de AccuRead OCR de scan- en OCR-
stappen in één proces. Voor de toepassing hoeft u geen TWAIN- of ISIS-stuurprogramma's (Image and Scanner
Interface Specification (Afbeeldings- en scannerinterfacespecificaties)) te installeren of scandoelen aan te
passen.

Opmerking: De scanresolutie van OCR is op 300 dpi vergrendeld voor betere herkenningsresultaten.
Uitgebreide tests laten zien dat scannen bij 300 dpi aanzienlijk nauwkeuriger is dan scannen met lagere
resoluties. Er zijn geen verbeteringen ontdekt bij het scannen met resoluties hoger dan 300 dpi.

Systeemvereisten
• 4,3-, 7-, of 10-inch MFP met vaste schijf

• AccuRead OCR-licentie

• RAM minimaal 512 MB

Ondersteunde toepassingen
• AccuRead Automate—Documenten scannen en classificeren, inhoud vanuit velden extraheren en deze

naar een netwerk- of e-mailbestemming sturen.

• Scanprofiel: scan een document naar een computer.

• Scannen naar USB—Documenten scannen naar een flashstation.

• E‑mail—Documenten scannen en daarna naar een e-mailadres sturen.

• FTP—Documenten rechtstreeks naar een FTP-server (File Transfer Protocol) scannen.

• Scan to Network en Scan to Network Premium: scan een document en verstuur het naar een netwerkmap.

• Solution Composer—Bouw aangepaste workflowoplossingen voor MFP's met de toepassing Solution
Composer Agent.

Opmerking: Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie.
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Ondersteunde indelingen en talen

Bestandsindelingen output
• Doorzoekbaar PDF-bestand (PDF): één bestand met meerdere pagina's dat kan worden weergegeven met

een PDF-lezer.

• Tekst (TXT): een eenvoudig tekstdocument met beperkte ondersteuning van opmaakopties.

• Rich text format (RTF): een tekstdocument met ondersteuning van opmaak voor tekstbestanden en
afbeeldingen in de tekst.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar in bepaalde toepassingen. Raadpleeg de documentatie bij
de toepassing voor meer informatie.

herkende talen
• Deens

• Nederlands

• Engels

• Fins

• Frans

• Duits

• Hongaars

• Italiaans

• Noors

• Pools

• Portugees

• Spaans

• Zweeds

OCR-prestaties
Prestaties van AccuRead OCR worden berekend als de tijd die het kost om een document te scannen totdat
u de resulterende digitale uitvoer ontvangt.

Lexmark heeft testsuites beoordeeld van standaardorganisaties, zoals de International Standards Organization
(ISO) en de International Electrotechnical Commission (IEC), en daaruit ISO/IEC 24735 geselecteerd. Met behulp
van deze suite zijn tests uitgevoerd voor scans in zwart-wit en kleur op een MX811 MFP met een basisgeheugen
van 1 GB en een geïnstalleerde vaste schijf.
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Voorbeeldafbeeldingen meegeleverd bij de testsuite
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De omstandigheden van de scantest zijn als volgt:

• Voor alle scans zijn documenten met 1, 10 en 25 pagina's gebruikt.

• Scans zijn meerdere keren herhaald voor reproduceerbaarheid.

• Zwart-witscans zijn ingesteld op grijstinten.

• De instellingen voor elke scan bevatten de automatische documentinvoer, enkelzijdig afdrukken, letter en
het type combinatie tekst/foto.

• Voor het scannen naar USB zijn standaardinstellingen gebruikt om de bestanden naar een flashstation te
versturen.

Gemiddelde testresultaten

Scantype Prestatieresultaten

Zwart-witscan 4-6 seconden per pagina

Kleurenscan 7-10 seconden per pagina

Voorbeelddocumenten
AccuRead OCR werkt het beste op documenten met een hoog contrast tussen de tekst en de achtergrond.
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Documenten met een laag contrast tussen de tekst en de achtergrond of die zowel lichte en donkere tekst
bevatten moeten van te voren langer worden verwerkt. OCR-nauwkeurigheid kan worden verbeterd door de
scaninstellingen aan te passen of door een servergebaseerde OCR-oplossing te gebruiken.
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Onder andere de volgende documenten zijn niet ideaal voor AccuRead OCR of servergebaseerde OCR:

• Afbeeldingen met veel storing die vergelijkbaar in kleur is met de tekst

• Afbeeldingen met donkere tekst op een donkere achtergrond

• Lichte afbeeldingen met dotmatrix tekens
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Toepassing configureren

De OCR-instellingen configureren
Opmerking: De procedures kunnen per ondersteunde toepassing verschillen.

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer.

Opmerking: Zoek het IP-adres op het startscherm van de printer.

2 Klik in de Embedded Web Server op Instellingen > OCR-instellingen.

3 Pas de scanopties aan.

• Automatisch draaien—Hiermee worden gescande documenten automatisch naar de correcte stand
gedraaid.

• Optimaliseren—Verwijdert kleine afwijkingen of vlekjes op afbeeldingsresultaten voor OCR-verwerking.
Deze optie verandert niet de output van het gescande document.

• Inversiedetectie—Verbetert herkenning van witte tekst op een zwarte achtergrond.

• Automatische contrastverbetering—Verbeterde herkenning van documenten met laag contrast, zoals
grijze tekst op een donkere achtergrond. Deze optie verandert niet de output van het gescande
document.

4 Klik op Herkende talen om ondersteuning voor andere talen in te schakelen.

5 Klik op Verzenden.
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Veelgestelde vragen

Kan AccuRead OCR handgeschreven teksten lezen?
Nee, de toepassing ondersteunt geen intelligente tekenherkenning (ICR (intelligent character recognition)) die
nodig is voor handschriftherkenning.

Voor welke soort documenten is AccuRead OCR geschikt?
AccuRead OCR kan afgedrukte documenten lezen met een hoog contrast tussen de tekst en de achtergrond.
Zie “Voorbeelddocumenten” op pagina 6 voor meer informatie.

Wat is het grootste papierformaat dat AccuRead OCR
ondersteunt?
A3 is het grootste papierformaat dat door de toepassing wordt ondersteund. Voor het scannen van documenten
die groter zijn dan A4 is wellicht meer geheugen nodig.
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Kennisgevingen

Informatie over deze editie
April 2015
De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de voorwaarden strijdig zijn met de nationale
wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG ZONDER ENIGE
VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE
IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In
sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde transacties niet
toegestaan, het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.
Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie
wordt regelmatig herzien, wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of
programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.
Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze
producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Een verwijzing naar een product,
programma of dienst betekent niet dat alleen dat product, dat programma of die dienst kan worden gebruikt.
In plaats daarvan kunnen alle functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten, waarmee geen
inbreuk wordt gemaakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, worden gebruikt. De gebruiker is
verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten,
programma's of diensten, met uitzondering van de producten, programma's of diensten die door de fabrikant
zijn aangegeven.
Ga naar http://support.lexmark.com voor technische ondersteuning van Lexmark.

Ga naar www.lexmark.com voor informatie over supplies en downloads.
© 2015 Lexmark International Inc.

Alle rechten voorbehouden.

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.

Handelsmerken
Lexmark en het Lexmark logo zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde
Staten en/of andere landen.

Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.
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