
OCR AccuRead

Guia do administrador

Julho de 2016 www.lexmark.com

http://www.lexmark.com


Conteúdo
Histórico de alterações................................................................................ 3

Visão geral..................................................................................................... 4
Requisitos de sistema.........................................................................................................................................4

Aplicativos suportados....................................................................................................................................... 4

Formatos e idiomas suportados...................................................................................................................... 5

Desempenho do OCR........................................................................................................................................ 6

Documentos de exemplo.................................................................................................................................. 8

Configuração do aplicativo........................................................................ 12
Configurando as definições de OCR............................................................................................................ 12

Perguntas frequentes................................................................................. 13

Avisos............................................................................................................14

Índice.............................................................................................................15

Conteúdo 2



Histórico de alterações
Julho de 2016
• Suporte adicional para croata, japonês, coreano, romeno, sérvio, chinês simplificado, eslovaco, esloveno e

chinês tradicional.

• Suporte adicional para o formato de arquivo DOCX.

Janeiro de 2016
• Documento inicial lançado para produtos multifuncionais com um visor sensível ao toque do tipo tablet.
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Visão geral
OAccuReadTM OCR permite que você use o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) em seu produto
multifuncional (MFP) para digitalizar documentos, resultando nos seguintes benefícios:

• Gerenciamento aprimorado de documentos usando as funções de pesquisa e edição

• Melhor produtividade

• Menos erros

• Tempo de processamento mais rápido

• Uso de novas tecnologias

Uso do aplicativo para criar um arquivo pesquisável ou editável a partir de documentos impressos. Comparados
com a solução OCR tradicional para área de trabalho, o AccuRead OCR combina as etapas de digitalização e
OCR em um único processo. O aplicativo não exige a instalação de drivers TWAIN ou ISIS (Image and Scanner
Interface Specification, especificação de interface de scanner e imagem) nem o ajuste do destino de
digitalização.

Nota: A resolução de digitalização do OCR é bloqueada em 300 dpi para melhorar os resultados do
reconhecimento. Testes extensivos mostram que a digitalização a 300 dpi produziram um nível de precisão
significativamente maior do que a digitalização com resoluções inferiores. Não foram encontradas melhorias
em digitalização com resoluções superiores a 300 dpi.

Requisitos de sistema
• Multifuncional v5 Embedded Solutions Framework (eSF) com um disco rígido

• No mínimo 1 GB de RAM

• Licença do AccuRead OCR

Aplicativos suportados
• AccuRead Automate — Digitaliza e classifica documentos, extrai conteúdos dos campos e, em seguida, os

envia a um destino de rede ou e-mail.

• Perfil de digitalização—Digitaliza um documento para um computador.

• Unidade USB—Digitaliza um documento para uma unidade flash.

• E‑mail — Digitaliza um documento e o envia para um endereço de e‑mail.

• FTP—Digitaliza um documento diretamente para um servidor de FTP (File Transfer Protocol).

• Scan Center—Digitaliza um documento e o envia para um ou mais destinos.

• Solution Composer — Cria soluções de fluxo de trabalho personalizadas para MFPs executando o aplicativo
Agente do Solution Composer.

Nota: Para obter mais informações, consulte a documentação do aplicativo.
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Formatos e idiomas suportados

Formatos de arquivo de saída
• PDF (Portable Document Format) pesquisável—Um único arquivo com várias páginas, que pode ser

exibido em um leitor de PDF.

• Texto (TXT) — Um documento de texto simples com opções de formatação limitadas.

• RTF (Rich Text Format)—Um documento de texto que suporta formatação de arquivo de texto e imagens
dentro do texto.

Nota: Essa opção está disponível apenas em alguns aplicativos. Para obter mais informações, consulte a
documentação do aplicativo.

• DOCX- um documento com base em um formato XML (Extensible Markup Language) que pode conter
textos, objetos, estilos, formatação e imagens.

Nota: Algumas imagens, objetos ou formatação no documento digitalizado podem não aparecer
exatamente como no documento original.

Idiomas reconhecidos
• Croata

• Tcheco

• Dinamarquês

• Holandês

• Inglês

• Finlandês

• French

• German

• Grego

• Hungarian

• Italian

• Japonês

• Coreano

• Norueguês

• Polonês

• Português

• Romeno

• Russo

• Sérvio

• Chinês Simplificado

• Eslovaco

• Esloveno

• Espanhol

• Suíço

• Chinês Tradicional

• Turco

Visão geral 5



Desempenho do OCR
O desempenho do AccuRead OCR é medido como o tempo que ele demora para digitalizar um documento
até você receber a saída digital resultante.

Conjuntos de testes revisados pelaLexmarkTM criados por organizações padrão, como International Standards
Organization (ISO) e International Electrotechnical Commission (IEC), e então selecionados ISO/IEC 24735.
Usando este conjunto, o teste foi realizado em digitalizações em preto-e-branco e coloridas em uma
multifuncional CX720 com 4 GB de RAM e um disco rígido instalado.

Visão geral 6



Imagens de exemplo incluídas no conjunto de teste
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As condições dos testes de digitalização foram as seguintes:

• Todas as digitalizações usaram documentos de 1, 10 e 25 páginas.

• As digitalizações foram repetidas várias vezes para garantir a reprodutibilidade.

• As digitalizações em preto e branco foram definidas para escala de cinza.

• As definições para cada digitalização incluíram o alimentador automático de documentos, impressão
simples, carta e tipo misturado de texto e fotografia.

• Foi utilizada a digitalização para uma unidade flash com configurações padrão.

Média dos resultados do teste

Tipo de digitalização Resultados do desempenho

Digitalização em preto e branco 3 a 6 segundos por página

Digitalização colorida 4 a 7 segundos por página

Documentos de exemplo
O AccuRead OCR funciona melhor em documentos com alto contraste entre o texto e o plano de fundo.
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Documentos com baixo contraste entre o texto e o plano de fundo ou que contenham texto claro e escuro
precisam de processamento mais avançado. A precisão do OCR pode ser melhorada ajustando-se as
configurações de digitalização ou usando uma solução OCR baseada em servidor.
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Os documentos que não são ideais para o AccuRead OCR ou para OCR baseado em servidor incluem o
seguinte:

• Imagens com ruído significativo que sejam semelhantes na cor para o texto

• Imagens com texto escuro em um plano de fundo escuro

• Imagens claras com caracteres matriciais
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Configuração do aplicativo

Configurando as definições de OCR
Nota: Os procedimentos podem variar dependendo do aplicativo suportado.

1 No Servidor da Web incorporado, execute um dos procedimentos a seguir:

• Clique em Configurações > E‑mail > Padrões de e‑mail > Definições de OCR globais.

• Clique em Configurações > FTP > Padrões de FTP > Definições de OCR globais.

• Clique em Configurações > Unidade USB > Digitalização para a unidade flash > Definições de OCR
globais.

Nota: Para outros aplicativos de digitalização, acesse as definições de OCR na seção de Aplicativos. Para
obter mais informações, consulte a documentação do aplicativo.

2 Selecione uma ou mais das seguintes configurações de digitalização:

• Rotação automática—Automaticamente gira documentos digitalizados para a orientação adequada,
dependendo da orientação dos caracteres dentro do documento.

• Desfoque seletivo—Remove ruído de imagem de plano de fundo, como pequenos defeitos ou manchas
nas imagens resultantes do processamento de OCR. Essa opção não altera a saída do documento
digitalizado.

• Aprimoramento automático de contraste—Melhora o reconhecimento de caracteres em documentos
com baixo contraste, como texto cinza em fundo sombreado. Essa opção não altera a saída do
documento digitalizado.

3 Se necessário, clique em Idiomas reconhecidos, selecione um ou mais idiomas que deseja que o aplicativo
reconheça no documento e clique em Salvar.

Nota: Ativar vários idiomas pode reduzir a precisão do OCR. Certifique-se de selecionar apenas os
idiomas necessários.

4 Clique em Salvar.
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Perguntas frequentes

O AccuRead OCR pode ler textos escritos à mão?
Não, o aplicativo não suporta o reconhecimento inteligente de caracteres (ICR), que é necessário para o
reconhecimento de letras manuscritas.

Quais tipos de documentos podem ser usados com o
AccuRead OCR?
O AccuRead OCR pode ler documentos impressos com alto contraste entre o texto e o plano de fundo. Para
obter mais informações, consulte " Documentos de exemplo" na página 8.

Qual o tamanho máximo do papel suportado pelo
AccuRead OCR?
A3 é o tamanho máximo do papel suportado pelo aplicativo. Ao digitalizar documentos maiores do que A4,
pode ser necessário o uso de mais memória.

Perguntas frequentes 13



Avisos

Aviso de edição
Julho de 2016

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local:
A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”,
SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados
não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente,
é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações
periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns
aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante
pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto,
programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço
possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer
direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da
operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente
designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para obter suporte técnico da Lexmark, acesse http://support.lexmark.com.

Para obter informações sobre suprimentos e downloads, acesse www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

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.

Marcas comerciais
Lexmark, o logotipo da Lexmark e AccuRead são marcas comerciais ou registradas da Lexmark International,
Inc., ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.
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