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Ändringshistorik
Juli 2016
• Tillagda funktioner för förenklad kinesiska, japanska, koreanska, kroatiska, rumänska, serbiska, slovakiska,

slovenska och traditionell kinesiska.

• Tillagd funktion för filformatet DOCX.

Januari 2016
• Första dokumentversionen för multifunktionsprodukter med pekskärm av surfplattetyp.
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Översikt
AccuReadTM 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.

Anmärkning: 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
• Embedded Solutions Framework (eSF) v5 MFP med en hårddisk

• Minst 1 GB RAM-minne

• AccuRead OCR-licens

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.

• USB-enhet – 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).

• Scan Center – Skanna ett dokument och skicka det sedan till en eller flera destinationer.

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

Anmärkning: Mer information finns i dokumentationen till programmet.

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.
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• RTF (Rich Text Format) – Ett textdokument med stöd för textfilsformatering och bilder i texten.

Anmärkning: Detta alternativ är tillgängligt endast i vissa program. Mer information finns i
dokumentationen till programmet.

• DOCX – Ett dokument som baseras på ett XML-format och kan innehålla text, objekt, formatmallar,
formatering och bilder.

Anmärkning: Vissa bilder och objekt samt viss formatering på det skannade dokumentet kanske inte
visas exakt som på originaldokumentet.

Språk som känns igen
• Kroatiska

• Tjeckiska

• Danska

• Nederländska

• Engelska

• Finska

• Franska

• Tyska

• Grekiska

• Ungerska

• Italienska

• Japanska

• Koreanska

• Norska

• Polska

• Portugisiska

• Rumänska

• Ryska

• Serbiska

• Förenklad kinesiska

• Slovakiska

• Slovenska

• Spanska

• Svenska

• Traditionell kinesiska

• Turkiska

OCR-prestanda
AccuRead OCR-prestanda mäts som tiden det tar att skanna ett dokument fram till du får det digitala resultatet.
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LexmarkTM granskade testsviter som har skapats av standardorganisationer som ISO (Internationella
Standardiseringsorganisationen) och IEC (International Electrotechnical Commission) och valde sedan ISO/IEC
24735. Med den här sviten har tester utförts för skanningar i svartvitt och färg på en CX720-MFP med 4 GB
RAM-minne 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 en flashenhet med standardinställningar användes.

Testresultat i genomsnitt

Skanningstyp Resultat

Svartvitt 3–6 sekunder per sida

Färg 4–7 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 programmet

Konfigurera OCR-inställningar
Anmärkning: Procedurerna kan variera beroende på program som stöds.

1 Gör något av följande i den inbyggda webbservern:

• Klicka på Inställningar > E-post > Standardinställningar för e-post > Globala OCR-inställningar.

• Klicka på Inställningar > FTP > Standardinställningar för FTP > Globala OCR-inställningar.

• Klicka på Inställningar > USB-enhet > Skanna till flashenhet > Globala OCR-inställningar.

Anmärkning: För andra skanningsprogram kan du gå till OCR inställningarna i avsnittet Program. Mer
information finns i dokumentationen till programmet.

2 Välj en eller flera av följande skanningsinställningar:

• Rotera automatiskt – Roterar automatiskt skannade dokument till rätt riktning, beroende på tecknens
riktning i dokumentet.

• Ta bort fläckar – Tar bort bildbrus i bakgrunden, såsom små defekter eller fläckar på de resulterande
bilderna för OCR-bearbetning. Detta alternativ ändrar inte resultatet för det skannade dokumentet.

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

3 Om det behövs klickar du på Språk som känns igen, väljer ett eller flera språk som du vill att programmet
ska känna igen i dokumentet och klickar sedan på Spara.

Anmärkning: Aktivering av flera språk kan försämra OCR-noggrannheten. Se till att endast välja de språk
som krävs.

4 Klicka på Spara.
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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 8.

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
Juli 2016

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.

© 2016 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, Lexmarks logotyp och AccuRead är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Lexmark
International, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
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