Omsætte tekst, der er scannet som et billede til tekst, der kan redigeres.
Til det skal man bruge et såkaldt OCR-program. Har man ikke det, er det enkleste at gøre det på nettet på
denne side: http://www.free-ocr.com/ (Bare du skriver www.free-ocr.com i adresselinien er det nok)
Den er godt nok på engelsk men bare man ved, hvor man skal trykke, går det nok.
Vi går altså ud fra, at vi har et scannet billede på computeren eller en USB-pen. Gå nu ind på ovennævnte
side.


I firkanten Upload image for OCR trykker man på Gennemse…



Så finder man sit billede, klikker på det og vælger Åbn. Navnet står nu i firkanten til venstre.



Billedet kan være i de forskellige formater, der er nævnt: PDF, JPG, GIF, TIFF og BMP. Alle
almindelige fotos er i JPG, men scannere kan godt finde på at gemme i fx TIFF. Hvis man vil vide,
hvad der er tale om, peger man på det og venter lidt. Så kommer der en firkant, hvor der står hvilken
type billede, det er. OBS: Billedet må ikke fylde mere end 2 MB.



Hvis teksten på billedet er fx tysk, vælger man German under Language. Er den dansk, vælger man
Danish osv.



Der hvor der står Indtast teksten, skriver man det, det står i det lille billede ovenover, det er enten tal
eller bogstaver.



Og endelig trykker man på Send file. Så går der lidt tid og teksten kommer til syne i det øverste felt.



Nu markerer man den og kopierer den ind i et Word-dokument til videre redigering. (Eller hvilket
skriveprogram man nu anvender)

Har du brug for at beskære det scannede billede inden du sender det, gøres det lettest i Microsoft Office
Picture Manager. Når du dobbelt-klikker på billedet kan det være, det åbnes med Windows Fotofremviser. I
så fald går du op under menupunktet Åbn og vælger Microsoft Office Picture Manager. Nu bliver der åbnet
et nyt vindue, hvor du kan foretage din beskæring.
Hvis du vil ÆNDRE hvilket program, der skal åbne billeder, finder du filen i Stifinder og højre-klikker på
den og vælger det ønskede program. Skal dette program ALTID bruges til billeder vælger du det under Vælg
standardprogram og sikrer dig at feltet Brug altid det valgte program, er markeret.

