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Istoricul modificărilor
Iulie 2016
• Asistenţă suplimentară pentru limbile croată, japoneză, coreeană, română, sârbă, chineză simplificată,

slovacă, slovenă şi chineză tradiţională.

• Asistenţă suplimentară pentru formatele de fişiere DOCX.

Ianuarie 2016
• Versiune iniţială de document pentru produsele cu funcţii multiple cu afişaj tactil asemănător tabletelor.
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Prezentare generală
AccuReadTM OCR vă permite să utilizaţi recunoaşterea optică a caracterelor (OCR) la produsul multifuncţional
(MFP), pentru a digitaliza documente, având drept rezultat următoarele beneficii:

• Funcţia de gestionare a documentelor îmbunătăţită, prin utilizarea funcţiilor de căutare şi de editare

• Productivitate crescută

• Mai puţine erori

• Timp de procesare mai rapid

• Utilizarea tehnologiilor în dezvoltare

Utilizarea aplicaţiei pentru a crea un fişier care permite căutarea sau editarea de pe documentele în formă
imprimată. Prin comparaţie cu soluţia OCR tradiţională pentru desktop, AccuRead OCR combină scanarea
şi paşii OCR într-un singur proces. Aplicaţia nu necesită instalarea driverelor TWAIN sau Specificaţie interfaţă
de scanare şi imagini (ISIS) ori reglarea obiectivelor de scanare.

Notă: Rezoluţia de scanare a OCR este blocată la 300 dpi, pentru a îmbunătăţi rezultatele de
recunoaştere. Testarea extinsă arată că scanarea la 300 dpi a produs o rată de precizie semnificativ mai
mare faţă de scanarea la rezoluţii mai mici. Nu s-au constatat îmbunătăţiri la scanări cu rezoluţii mai mari
de 300 dpi.

Cerinţe de sistem
• Embedded Solutions Framework (eSF) v5, multifuncţională cu un hard disk

• Cel puţin 1 GB de RAM

• Licenţă AccuRead OCR

Aplicaţii acceptate
• Automatizare AccuRead - scanează şi clasifică documente, extrage conţinut din câmpuri şi apoi le trimite

către o reţea sau către o destinaţie de e‑mail.

• Profil de scanare - scanează un document către un computer.

• Unitate USB - scanează un document către o unitate flash.

• E‑mail - scanează un document şi apoi îl trimite la o adresă de e-mail.

• FTP - scanează un document direct către un server Protocol pentru transfer de fişiere (FTP).

• Centru de scanare - scanează un document şi apoi îl trimite către una sau mai multe destinaţii.

• Creator de soluţii - construieşte soluţii personalizate pentru fluxul de lucru, pentru multifuncţionalele care
rulează aplicaţia Agent pentru creatorul de soluţii.

Notă: Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia pentru aplicaţie.
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Formate și limbi acceptate

Formate de fișiere rezultate
• Format documente portabile consultabile (PDF) - un singur fişier cu mai multe pagini, care poate fi

vizualizat cu un cititor de documente PDF.

• Text (TXT) - un document text care acceptă opţiuni de formatare limitate.

• Format text îmbunătăţit (RTF) - un document text care acceptă formatarea fişierelor text şi imaginile în
cadrul textului.

Notă: Această opţiune este disponibilă numai pentru anumite aplicaţii. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi documentaţia pentru aplicaţie.

• DOCX - un document bazat pe un limbaj extensibil de marcare (XML), format care poate conţine texte,
obiecte, stiluri, formatări şi imagini.

Notă: Este posibil ca unele imagini, obiecte sau formatări de pe documentele scanate să nu apară
întocmai ca pe documentul original.

Limbi recunoscute
• Croată

• Cehă

• Daneză

• Olandeză

• Engleză

• Finlandeză

• Franceză

• Germană

• Greacă

• Maghiară

• Italiană

• Japoneză

• Coreeană

• Norvegiană

• Polonă

• Portugheză

• Română

• Rusă

• Sârbă

• Chineză simplificată

• Slovacă

• Slovenă

• Spaniolă

• Suedeză
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• Chineză tradiţională

• Turcă

performanţă OCR
Performanţa AccuRead OCR este măsurată ca durata de timp necesară pentru a scana un document, până
la primirea materialului digital rezultat.

LexmarkTM a repetat seriile de testări create de organizaţiile de referinţă precum Organizaţia Internaţională
de Standardizare (ISO) şi Comisia Elecrotehnică Internaţională (IEC) şi apoi a selectat ISO/IEC 24735. Prin
folosirea acestor serii, testarea a fost efectuată pentru scanări alb-negru şi color pe o multifuncţională CX720
de 4GB RAM şi cu un hard disk instalat.
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Imagini model incluse în seriile de testări
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Condiţiile de testare a scanărilor au fost următoarele:

• Toate scanările au fost efectuate cu documente de 1 pagină, 10 pagini şi 25 de pagini.

• Scanările au fost repetate de mai multe ori, pentru a asigura posibilitatea de reeditare.

• Scanările alb-negru au fost setate la tonuri de gri.

• Setările pentru fiecare scanare au inclus: tava de alimentare automată, imprimarea pe o faţă, letter şi tip
combinat text/fotografie.

• A fost utilizată scanarea către unitate flash cu setările implicite.

Rezultatele medii ale testărilor

Tipul de scanare Rezultatele de performanţă

Scanare alb-negru 3 - 6 secunde pe pagină

Scanare color 4 - 7 secunde pe pagină

Documente model
AccuRead OCR funcţionează cel mai bine pe documente cu contrast mare între text şi fundal.
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Documentele cu contrast mic între text şi fundal sau care conţin atât text deschis la culoare, cât şi text întunecat
necesită o procesare mai avansată. Precizia OCR poate fi îmbunătăţită prin reglarea setărilor de scanare sau
prin utilizarea unei soluţii OCR bazate pe server.
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Documentele care nu sunt ideale pentru AccuRead OCR sau pentru OCR bazată pe server includ
următoarele:

• Imagini cu zgomot însemnat, care este similar la culoare cu textul

• Imagini cu text închis la culoare pe un fundal întunecat

• Imagini deschise la culoare cu caractere dot‑matrix
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Configurarea aplicaţiei

Configurarea setărilor OCR
Notă: Procedurile ar putea să varieze în funcţie de aplicaţia acceptată.

1 Din Embedded Web Server, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Faceţi clic pe Setări > E‑mail > Valori implicite e‑mail > Setări OCR globale.

• Faceţi clic pe Setări > FTP > Valori implicite FTP > Setări OCR globale.

• Faceţi clic pe Setări > Unitate USB > Scanare către unitate flash > Setări OCR globale.

Notă: Pentru alte aplicaţii de scanare, puteţi accesa setările OCR din secţiunea Aplicaţii. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia pentru aplicaţie.

2 Selectaţi una sau mai multe dintre următoarele setări de scanare:

• Rotire automată- roteşte automat documentele scanate la orientarea corespunzătoare, în funcţie de
orientarea caracterelor din document.

• Estompare puncte- elimină zgomotul imaginii de fundal, cum ar fi mici defecte sau pete pe imaginile
rezultate pentru procesarea OCR. Această opţiune nu modifică rezultatul documentului scanat.

• Îmbunătăţire automată contrast- îmbunătăţeşte recunoaşterea caracterelor la documentele cu
contrast mic, cum ar fi textul gri pe fundal întunecat. Această opţiune nu modifică rezultatul
documentului scanat.

3 Dacă este necesar, faceţi clic pe Limbi recunoscute, selectaţi una sau mai multe limbi pe care doriţi ca
aplicaţia să le recunoască pe document şi apoi faceţi clic pe Salvare.

Notă: Activarea mai multor limbi poate reduce precizia OCR. Asiguraţi-vă că selectaţi numai limbile
necesare.

4 Faceţi clic pe Salvare.
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Întrebări frecvente

Poate AccuRead OCR să citească text scris de mână?
Nu, aplicaţia nu acceptă recunoaşterea caracterelor inteligente (ICR), care este necesară pentru
recunoaşterea scrisului de mână.

Ce tip de documente pot fi utilizate cu AccuRead OCR?
AccuRead OCR poate citi documente imprimate care au un contrast mare între text şi fundal. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi “Documente model” la pagina 8.

Care este dimensiunea maximă de hârtie acceptată de
AccuRead OCR?
A3 este dimensiunea maximă de hârtie acceptată de aplicaţie. La scanarea documentelor mai mari de A4 ar
putea fi necesară mai multă memorie.
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Note

Notă referitoare la ediţie
Iulie 2016

Următorul paragraf nu se aplică în cazul ţărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile
locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAŢIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI
UN FEL DE GARANŢIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA
ACESTEA, GARANŢIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN
ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanţiilor exprese sau implicite în anumite tranzacţii; prin
urmare, este posibil ca această declaraţie să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicaţie poate conţine inadvertenţe tehnice sau erori tipografice. Informaţiile conţinute în această
publicaţie se modifică periodic; aceste modificări se vor include în ediţiile viitoare. Îmbunătăţirile sau
modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referinţele din această publicaţie cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că
producătorul intenţionează să le facă disponibile în toate ţările în care operează. Orice referinţă la un produs,
program sau serviciu nu se face cu intenţia de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau
serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcţional, care nu
încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este
singurul responsabil în legătură cu evaluarea şi verificarea interoperabilităţii cu alte produse, programe sau
servicii, cu excepţia celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistenţă Lexmark, vizitaţi http://support.lexmark.com.

Pentru informaţii despre piese de schimb şi descărcări, vizitaţi www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

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.

Mărci comerciale
Lexmark, sigla Lexmark şi AccuRead sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark
International, Inc. sau ale filialelor sale în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deţinătorilor.
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