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Informacje ogólne
Oprogramowanie OCR AccuRead umożliwia korzystanie z drukarki wielofunkcyjnej (MFP) w celu używania
funkcji cyfrowego rozpoznawania znaków (OCR) do cyfryzacji dokumentów, co przynosi następujące korzyści:

• udoskonalenie zarządzania dokumentami poprzez użycie funkcji wyszukiwania i edycji;

• zwiększa wydajność;

• zmniejszenie liczby błędów;

• szybsze przetwarzanie;

• zastosowanie przyszłościowych technologii.

Aplikacja pozwala na tworzenie plików z możliwością przeszukiwania lub edycji z papierowym dokumentów.
W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami OCR oprogramowanie AccuRead OCR łączy etapy skanowania
i OCR w jeden proces. Aplikacja nie wymaga instalacji sterowników TWAIN ani Image and Scanner Interface
Specification (ISIS) ani regulowania parametrów docelowych skanowania.

Uwaga: Rozdzielczość skanowania OCR jest zablokowana na 300 dpi, w celu uzyskania jak najlepszych
wyników rozpoznawania. Rozbudowane testy pokazały, że skanowanie z rozdzielczością 300 dpi daje
znacznie lepszą dokładność niż skanowanie przy mniejszych rozdzielczościach. Nie zauważono żadnej
poprawy w przypadku skanowania przy rozdzielczościach wyższych niż 300 dpi.

Wymagania systemowe
• Drukarka wielofunkcyjna 4,3, 7 lub 10 calowa z dyskiem twardym

• Licencja AccuRead OCR

• Minimum 512MB RAM

Obsługiwane aplikacje
• AccuRead Automate — skanowanie i klasyfikacja dokumentów, wydobywanie zawartości pól i

przesyłanie jej przez sieć lub e-mail.

• Profil skanowania — skanowanie dokumentu do komputera.

• Skanuj do USB — skanowanie dokumentu do napędu flash.

• E‑mail — Skanowanie dokumentu, a następnie wysyłanie go na adres e-mail.

• FTP — skanowanie dokumentu bezpośrednio na serwer protokołu wymiany plików (FTP).

• Skanuj do sieci i Skanuj do sieci Premium — skanowanie dokumentu, a następnie wysłanie go do
folderu sieciowego.

• Solution Composer — budowanie niestandardowej organizacji zadań dla drukarek wielofunkcyjnych
korzystających z aplikacji Solution Composer Agent.

Uwaga: Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z aplikacją.
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Obsługiwane formaty i języki

Wyjściowe formaty plików
• Plik PDF z możliwością przeszukiwania — pojedynczy plik wielostronicowy, który może być wyświetlany

w programie do obsługi plików PDF

• Plik tekstowy (TXT) — prosty dokument tekstowy umożliwiający obsługę ograniczonych opcji
formatowania

• Rich text format (RTF) — dokument tekstowy umożliwiający obsługę formatowania plików tekstowych i
obrazów w tekście

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w niektórych aplikacjach. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w dokumentacji dostarczonej z aplikacją.

Rozpoznawane języki
• Danish (duński)

• Dutch (holenderski)

• English (angielski)

• Finnish (fiński)

• French (francuski)

• German (niemiecki)

• Hungarian (węgierski)

• Italian (włoski)

• Norwegian (norweski)

• Polish (polski)

• Portuguese (portugalski)

• Spanish (hiszpański)

• Swedish (szwedzki)

Wydajność oprogramowania OCR
Wydajność oprogramowania AccuRead OCR mierzy się jako czas potrzebny do zeskanowania dokumentu,
do momentu otrzymania końcowego dokumentu cyfrowego.

Firma Lexmark dokonała oceny zestawów testowych tworzonych przez organizacje tworzące standardy, takie
jak Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) i Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC)
i wybrało zestaw ISO/IEC 24735. Korzystając z tego zestawu przeprowadzono testy na czarno-białych i
kolorowych skanach na drukarkach wielofunkcyjnych MX811 z podstawową pamięcią 1GB i wbudowanym
dyskiem twardym.
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Przykładowe obrazy zawarte w zestawie testowym
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Warunki podczas skanowania testowego:

• Podczas wszystkich skanów korzystano z dokumentów 1, 10 i 25 stronicowych.

• Aby zapewnić powtarzalność, skanowanie powtórzono wielokrotnie.

• Skany czarno-białe ustawiono na skalę szarości.

• Ustawienia dla każdego skanowania to: automatyczny podajnik dokumentów, drukowanie jednostronne,
format Letter, typ mieszany tekst/fotografia.

• Przeprowadzono skanowanie do USB przy domyślnych ustawieniach wysyłania plików na pamięć flash.

Uśrednione wyniki testu

Rodzaj skanowania Wyniki wydajności

Skanowanie czarno-białe 4–6 sekund na stronę

Skanowanie kolorowe 7-10 sekund na stronę

Przykładowe dokumenty
Oprogramowanie AccuRead OCR działa najlepiej z dokumentami o dużym kontraście między tekstem a tłem.
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Dokumenty o niskim kontraście między tekstem a tłem lub zawierające jasny i ciemny tekst wymagają bardziej
zaawansowanego przetwarzania. Dokładność funkcji OCR można zwiększyć, dostosowując ustawienia
skanowania lub używając rozwiązania OCR opartego na serwerze.
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Dokumenty, które nie są idealne dla oprogramowania AccuRead OCR oraz rozwiązania OCR opartego na
serwerze:

• obrazy z wyraźnym szumem lub podobnym kolorem do koloru tekstu,

• obrazy z ciemnym tekstem na ciemnym tle,

• jasne obrazy ze znakami z drukarki mozaikowej.
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Konfigurowanie aplikacji

Konfigurowanie ustawień OCR
Uwaga: Procedury mogą zmieniać się w zależności od obsługiwanej aplikacji.

1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Zlokalizuj adres IP na ekranie głównym drukarki.

2 W oknie wbudowanego serwera WWW kliknij opcje Ustawienia > Ustawienia OCR.

3 Dostosuj ustawienia skanowania.

• Automatyczne obracanie — automatyczne obracanie skanowanych dokumentów

• Czyszczenie zawartości — usuwanie drobnych defektów lub zabrudzeń w uzyskanych obrazach do
przetwarzania OCR. Ta opcja nie zmienia jakości skanowanego dokumentu.

• Wykrywanie negatywu — poprawia wykrywanie białego tekstu na czarnym tle.

• Poprawianie automatycznego kontrastu — poprawia rozpoznawanie dokumentów o niskim
kontraście, takich jak dokumenty zawierające szary tekst na zacienionym tle. Ta opcja nie zmienia
jakości skanowanego dokumentu.

4 Kliknij opcję Rozpoznawane języki, aby włączyć wsparcie dla innych języków.

5 Kliknij opcję Wyślij.
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Najczęściej zadawane pytania

Czy oprogramowanie AccuRead OCR odczytuje tekst
pisany ręcznie?
Nie, aplikacja nie obsługuje inteligentnego rozpoznawania znaków (ICR), które jest wymagane do
rozpoznawania tekstu pisanego odręcznie.

Jakiego rodzaju dokumenty mogą być wykorzystywane w
połączeniu z oprogramowaniem AccuRead OCR?
Oprogramowanie AccuRead OCR może odczytywać wydrukowane dokumenty o dużym kontraście między
tekstem a tłem. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Przykładowe dokumenty” na stronie 6.

Jaki jest maksymalny rozmiar papieru obsługiwany przez
oprogramowanie AccuRead OCR?
A3 to maksymalny rozmiar papieru obsługiwany przez aplikację. Do skanowania dokumentów większych niż
A4 wymagane może być więcej pamięci.
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Oświadczenia

Informacje o wydaniu
Kwiecień 2015
Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których podobne postanowienia są
niezgodne z obowiązującym prawem: FIRMA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. DOSTARCZA TĘ
PUBLIKACJĘ „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB
DOMNIEMANYCH RĘKOJMI I GWARANCJI, W TYM BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. W niektórych krajach
wykluczenie gwarancji wyraźnych lub domniemanych w przypadku określonych transakcji jest niedozwolone,
dlatego to oświadczenie może nie dotyczyć wszystkich użytkowników.
Niniejsza publikacja może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Przedstawione informacje
podlegają okresowym zmianom; zmiany te będą uwzględniane w kolejnych wydaniach. Udoskonalenia lub
zmiany opisanych tutaj produktów lub programów mogą być wprowadzane w dowolnym czasie.
Znajdujące się w niniejszej publikacji odnośniki do produktów, programów lub usług nie oznaczają, że ich
producent zamierza udostępnić je we wszystkich krajach, w których działa. Umieszczenie odnośnika do
produktu, programu lub usługi nie oznacza, że dozwolone jest używanie wyłącznie tego produktu, programu
lub usługi. Zamiast tego produktu, programu lub usługi można użyć funkcjonalnie równoważnego zamiennika,
pod warunkiem jednak, że nie narusza to niczyjej własności intelektualnej. Ocena i testowanie współdziałania
z innymi produktami, programami lub usługami, poza jawnie wymienionymi przez wytwórcę, odbywa się na
odpowiedzialność użytkownika.
Pomoc techniczną firmy Lexmark można uzyskać w witrynie http://support.lexmark.com.

Informacje o materiałach eksploatacyjnych oraz pliki do pobrania można znaleźć w witrynie
www.lexmark.com.
© 2015 Lexmark International, Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

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.

Znaki towarowe
Lexmark oraz logo Lexmark są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Lexmark
International, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.
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