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Översikt
AccuRead OCR gör att du kan digitalisera dokument med hjälp av optisk teckenläsning, eller OCR, i en
flerfunktionsskrivare. Det ger följande fördelar:

• Förbättrad dokumenthantering med sök- och redigeringsfunktionerna

• Ökad produktivitet

• Färre fel

• Snabbare behandlingstid

• Ny teknik

Använda programmet för att skapa en sökbar eller redigerbar fil från pappersdokument. Till skillnad från den
traditionella OCR-lösningen för datorer slås skanningen och teckenläsningen ihop till en enda process i
AccuRead OCR. Programmet kräver inte att du installerar drivrutiner för TWAIN eller ISIS (Image and Scanner
Interface Specification) eller justerar skanningsmål.

Obs! Skanningsupplösningen för OCR är låst med 300 dpi för att förbättra igenkänningsresultatet.
Omfattande tester visar att skanning med 300 dpi ger en väsentligt bättre noggrannhet än skanning med
lägre upplösningar. Inga förbättringar kunde upptäckas vid skanningar med högre upplösningar än 300 dpi.

Systemkrav
• 4,3-, 7- eller 10‑tums MFP med hårddisk

• AccuRead OCR-licens

• Minst 512 MB RAM-minne

Program som stöds
• AccuRead Automate – Skanna och klassificera dokument, extrahera innehåll och skicka dem till ett nätverk

eller skicka destinationen via e-post.

• Skanningsprofil – Skanna ett dokument till en dator.

• Skanna till USB – Skanna ett dokument till en flashenhet.

• E‑post – Skanna ett dokument och skicka det sedan till en e-postadress.

• FTP – Skanna ett dokument direkt till en FTP-server (File Transfer Protocol).

• Skanna till nätverk och Skanna till nätverk Premium – Skanna ett dokument och skicka det sedan till en
närverksmapp.

• Solution Composer – Bygg anpassade arbetsflödeslösningar för MFP-enheter med Solution Composer-
agenten.

Obs! Mer information finns i dokumentationen till programmet.
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Format och språk som stöds

Utmatningsfilformat
• Sökbar PDF-fil – En enskild fil med flera sidor som kan visas med en PDF-läsare.

• Text (TXT) – Ett enkelt textdokument med begränsat stöd för formateringsalternativ.

• RTF (Rich Text Format) – Ett enkelt textdokument som stöder begränsade formateringsalternativ.

Obs! Detta alternativ är tillgängligt endast i vissa program. Mer information finns i dokumentationen till
programmet.

Språk som känns igen
• Danska

• Nederländska

• English

• Finska

• Franska

• Tyska

• Ungerska

• Italienska

• Norska

• Polska

• Portugisiska

• Spanska

• Svenska

OCR-prestanda
AccuRead OCR-prestanda mäts som tiden det tar att skanna ett dokument fram till du får det digitala resultatet.

Lexmark granskade testsviter som har skapats av standardorganisationer som ISO (Internationella
Standardiseringsorganisationen) och IEC (International Electrotechnical Commission) och valde sedan ISO/IEC
24735. Med denna svit har tester utförts för svartvita skanningar och färgskanningar på en MX811 MFP med
1 GB grundminne och en installerad hårddisk.
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Exempelbilder i testsviten
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Villkoren för skanningstesterna:

• Alla skanningar använde dokument med 1, 10 och 25 sidor.

• Skanningarna upprepades flera gånger.

• Svartvita skanningar ställdes in på gråskala.

• Inställningar för alla skanningar innefattade automatisk dokumentmatning, enkelsidig utskrift, US Letter och
blandad text och bild.

• Skanna till USB har använts med standardinställningarna för att skicka filer till en flashenhet.

Testresultat i genomsnitt

Skanningstyp Resultat

Svartvitt 4–6 sekunder per sida

Färg 7–10 sekunder per sida

Exempeldokument
AccuRead OCR fungerar bäst på dokument med hög kontrast mellan texten och bakgrunden.
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Dokument med låg kontrast mellan text och bakgrund eller som innehåller både mörk och ljus text måste
behandlas med mer avancerade processer. OCR-noggrannheten kan förbättras genom att
skanningsinställningarna justeras eller om en serverbaserad OCR-lösning används.
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Dokument som varken passar för AccuRead OCR eller serverbaserad OCR är följande:

• Bilder med mycket brus med samma färg som texten

• Bilder med mörk text mot en mörk bakgrund

• Ljusa bilder med matristecken
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Konfigurera program

Konfigurera OCR-inställningar
Obs! Procedurerna kan variera beroende på program som stöds.

1 Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress.

Obs! Leta upp skrivarens IP-adress på skrivarens startskärm.

2 Från Embedded Web Server klickar du på Inställningar > OCR-inställningar.

3 Justera skanningsalternativen.

• Rotera automatiskt – Rotera skannade dokument automatiskt till korrekt riktning.

• Ta bort fläckar – Tar bort små fel eller fläckar på de resulterande bilderna för OCR-behandling. Detta
alternativ ändrar inte resultatet för det skannade dokumentet.

• Inverterad avkänning – Förbättra igenkänning av vit text på svart bakgrund.

• Automatisk kontrastökning – Förbättra igenkänning av dokument med låg kontrast, t.ex. grå text på en
skuggad bakgrund. Detta alternativ ändrar inte resultatet för det skannade dokumentet.

4 Klicka på Språk som känns igen för att aktivera stöd för andra språk.

5 Klicka på Skicka.
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Vanliga frågor

Kan AccuRead OCR läsa handskriven text?
Nej, programmet stöder inte ICR (intelligent character recognition), som krävs för igenkänning av handskriven
text.

Vilken typ av dokument kan användas med AccuRead
OCR?
OCR AccuRead kan läsa utskrivna dokument som har hög kontrast mellan texten och bakgrunden. Mer
information finns i ”Exempeldokument” på sidan 6.

Vad är den största möjliga pappersstorleken som stöds av
AccuRead OCR?
A3 är den största möjliga pappersstorleken som stöds av programmet. När du skannar dokument som är större
än A4 kan mer minne krävas.
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Anmärkningar

Om utgåvan
April 2015
Följande stycke gäller inte i de länder där sådana föreskrifter står i strid med gällande lag. LEXMARK
INTERNATIONAL, INC., LEVERERAR DENNA SKRIFT I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST
GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL,
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Vissa
stater tillåter inte friskrivningar från explicita eller implicita garantier vid vissa transaktioner, och därför är det
möjligt att uttalandet ovan inte gäller just dig.
Denna skrift kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Innehållet är föremål för periodiska ändringar,
sådana förändringar införlivas i senare utgåvor. Förbättringar eller förändringar av de produkter eller
programvaror som beskrivs kan när som helst ske.
Hänvisningar till produkter, program och tjänster i det här dokumentet innebär inte att tillverkaren avser att göra
dessa tillgängliga i alla länder. Hänvisningar till olika produkter, program eller tjänster innebär inte att endast
dessa produkter, program eller tjänster kan användas. Andra produkter, program eller tjänster med likvärdiga
funktioner där ingen konflikt föreligger vad gäller upphovsrätt kan användas istället. Det är upp till användaren
att utvärdera och kontrollera funktionen i samverkan med produkter, program eller tjänster andra än de som
uttryckligen anges av tillverkaren.
Gå till http://support.lexmark.com/ för Lexmarks tekniska support.

Mer information om förbrukningsmaterial och nedladdningar finns på www.lexmark.com.
© 2015 Lexmark International, Inc.

Med ensamrätt.

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.

Varumärken
Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Lexmark International,
Inc. i USA och/eller andra länder.

Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Anmärkningar 12

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


Register
D
dokument 

exempel  6

E
exempeldokument  6

F
filformat 

som stöds  4
filformat som stöds  4

K
konfigurera OCR-inställningar  10

O
OCR-inställningar 

konfigurera  10
OCR-prestanda  4
originaldokument 

bästa egenskaperna  6

P
program 

som stöds  3
program som stöds  3

S
språk 

som stöds  4
språk som hanteras  4

V
vanliga frågor  11
Vanliga frågor  11

Ö
översikt  3

Register 13


	Innehåll
	Översikt
	Program som stöds
	Format och språk som stöds
	OCR-prestanda
	Exempeldokument

	Konfigurera program
	Konfigurera OCR-inställningar

	Vanliga frågor
	Anmärkningar
	Om utgåvan
	GOVERNMENT END USERS
	Varumärken

	Register


<<
  /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


