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Hur man kommer igång

Om PixEdit
PixEdit är en kraftfull programvara för dokumentfångst till olika
dokumenthanteringssystem. PixEdit har all funktionalitet som krävs för att
skanna in, efterbehandla och lagra pappersdokument. De flesta funktioner
för efterbehandling kan automatiseras. Programmet lämpar sig speciellt bra för
elektroniska arkiv, kommuner, offentlig sektor, ingengörsbyråer, servicebyråer och
kopieringscenter. Givetvis kan allt från inkommande post till kartor och ritningar i
storformat hanteras. Även om PixEdit i stort sett styr alla sorters hårdvara för
skanning, kommer Du som användare av programmet enbart att behöva förhålla dig
till ett enkelt och intuitivt användargränssnitt.
Råskannade dokument har ofta både lägre kvalitet och läsbarhet än digitalt skapade
dokument. PixEdit har inbyggd automatisk behandling av dokument som skannas,
det
eliminerar
tidskrävande
uppgifter
i
förbindelse
med
förbättring,
dokumentseparation, OCR-tolkning, lagring och många andra rutinuppgifter.
Vid behov kan programmet givetvis användas för att göra omfattande redigering, så
att man slipper – exempelvis- rita en illustration eller en teknisk ritning på nytt.
PixEdit är ett fristående program, men det finns integrerat i ett flertal olika
dokumenthanteringssystem, då som en modul som bevakar, bearbetar, extraherar
data som sedan skickas vidare, sparas i angivna kataloger eller i angivet system.

Filmsymbolen
Många kapitel och avsnitt i den här manualen innehåller länkar till våra
instruktionsfilmer. Håll utkik efter en mindre version av symbolen till vänster,
klicka på den och vänta tills filmen visas. Filmerna visar praktiskt hur du
enkelt löser vardagliga uppgifter. Om du istället föredrar att se en hel kurs i filmform
hittar du denna på www.pixedit.com
Copyright © 1991 – 2020 PixEdit AS www.pixedit.com. Alla rättigheter är reserverade. PixEdit är ett Registerat Varumärke
Trademark i USA, EU och Norge. U.S Registreringsnummer 2,194,288. EU Registreringsnummer 000468439.
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Systemkrav
PixEdit fungerar utmärkt på helt vanliga datorer för kontorsbruk,
man behöver inga speciella kort eller extra minne i maskinen för
effektiv dokumentbehandling.
Operativsystem För maximal prestanda rekommenderar vi att du
använder ett modernt operativsystem som Windows® 7,
Windows® 8 eller nyare. Man får inte maximalt utbyte av PixEdit under äldre
operativsystem, t ex Windows® XP.
Skärm För bästa möjliga komfort bör Du se till att skärmen är justerad så att du kan
se dokumenten med högsta möjliga kvalitet. Skärmen bör ha minst 1600x1024 pixels
upplösning för vanlig kontorsanvänd och minst 1980x1024 pixels för avancerat bruk.
Upplösningen på skärmen kan justeras via höger musknapp på skrivbordet, välj
Egenskaper /Inställningar. Ange upplösningen till rekommenderade värden. Om
upplösningen är högre än rekommenderade värden görs naturligtvis ingen förändring.
Mus Vi rekommenderar att du använder en mus med mushjul. Det är naturligtvis inte
helt nödvändigt, men rekommenderas varmt. De flesta funktioner i programmet är
framtagna med tanke på god ergonomi för att undgå belastningsskador. Ett mushjul
kommer även att möjliggöra effektivare hantering av andra program. Mushjulet kan
användas i kombination med Ctrl och Shift tangenterna på tangentbordet i de flesta
fönster i programmet. Lägg märke till att mushjulet i PixEdit kan användas på samma
sätt som i standard Windows program för att skala om, panorera med mera.

Verktygsmenyn

Verktygsmenyn innehåller en samling av de mest använda verktyg som används för
visning eller redigering. Verktygen aktiveras genom att klicka en gång med vänster
musknapp på det önskade Verktyget. Konfigurering av Verktygen görs genom att
använda höger musknapp
Om man inte har öppnat något dokument, är de flesta Verktygsikonerna grå. Grå
ikoner indikerar att funktionerna inte kan användas innan man har öppnat ett
dokument för visning eller redigering. Så snart ett dokument är öppet, kommer de
flesta grå ikonerna att få färg.
När ett Verktyg aktiveras kommer PixEdit i de flesta fall att visa konfigurationsrutan
för valt Verktyg.
I den konfigurationsrutan kan du välja egenskaper för Verktyget, ange koordinater,
eller blanda med digitaliserade värden. Om du redan har påbörjat en digitalisering av
en grafisk primitiv kan du temporärt avbryta det genom att trycka ESC på
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tangentbordet. Konfigurationsrutan förväntar sig då att man manuellt skriver in eller
ändrar värdet med en blinkande markering.

Huvudmeny

Huvudmenyn finner du överst i programmets fönster. De mest använda funktionerna
i menyerna är även tillgängliga som ikoner på Verktygsmenyn.

Snabbtangenter
Om du föredrar att använda Snabbtangenter kan du använda
programmets möjligheter för detta. Snabbtangenterna är gjorda för
att vara lätta att komma ihåg. Snabbtangenterna är angivna till höger i varje meny.

Statusmenyer

Både huvudfönstret och luppfönstret har en statusmeny som visar information om
gällande faktor för skala, en kortfattad information om aktivt Verktyg, sidnummer,
pekarposition i konfigurerat koordinatsystem och annan typ relevant information.

Förändra inställningar för skrivbordet
Enkelt eller avancerat bruk? Lägg märke till att användargränssnittet i PixEdit
kan anpassas till olika verksamheter i förbindelse med behandling av dokument.
Exempelvis för enbart skanning, kvalitetsförbättring och textigenkänning körs PixEdit
med fördel i läge kontorsbruk. Däremot för bearbetning av storformatsdokument eller
jobb på servicebyråer är det bäst att programmet visar alla Verktyg i Verktygsmenyn
för att snabbt kunna nå avancerade funktioner. Under menyn Verktyg, Inställningar,
Skrivbord finns alternativen: Standard, Kontor eller Maximalt utrymme. Standard
eller Maximalt utrymme rekommenderas för storformatsdokument och teknisk
dokumentation.
Med användargränssnittet hos PixEdit kan du förändra storlekar och positioner hos
alla fönster i programmet, man kan till och med skapa Verktygsmenyer med valda
funktioner. Under menyn Verktyg, Inställningar, Skrivbord kan man ange
skrivbordsinställningar. Två olika skrivbordsinställningar finns: 'Klassiskt' eller
'Dockade'. Klassiskt läge (flytande fönster) ser ut som tidigare generationer av
programmet. Det ger användaren mer plats till visning av själva dokumentet och
rekommenderas om du har en liten skärm. Dockat läge där alla fönster sitter fast i
fönsterramen. Det läget behöver mera plats och rekommenderas för användare med
större skärm.
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Anpassa Verktygsmenyer Alla Verktygsmenyer kan anpassas i PixEdit.
Genom att använda Verktyget som ses ovan kan du ta bort eller lägga till
nya knappar. Tryck först på anpassningsknappen, därefter väljer du den
knapprad du vill ändra. Du kan även skapa helt nya knapprader med dina
egna favoritverktyg. Man kan med hjälp av Anpassa lägga till eller ta bort
delar av menyer, skapa egna Snabbtangenter, definiera vad PixEdit ska
utföra vid dubbelklick.
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Öppning, visning och utskrift

Öppning av dokument eller filer
Använd en av följande metoder för att öppna en fil:
• ARKIV, ÖPPNA. Välj fil eller filer som ska öppnas och klicka OK. Lägg
märke till att du även kan slå samman flera filer till ett flersidigt dokument
genom att markera flera filer och kryssa i ”Slå samman som flersidigt dokument”
• De åtta senast använda filerna finns tillgängliga längst ner i Arkivmenyn. Klicka på
den fil som önskas.
• Dra en eller fler minibilder och släpp dem i huvudfönstret. Du kan även dubbelklicka
på en minibild för att öppna filen.
• Med hjälp av utforskaren i Windows kan du dra filer direkt från mappar till
huvudfönstret.

Dokumentkomponering med hjälp av PixJet
Med standardutgåvan av PixEdit kan du komponera dokument från alla
typer av skannade filer så som PDF, TIFF och digitala bilder. Om du har
en licens av PixJet kan du även använda filer från till exempel CADsystem som källa och blanda dessa med skannade filer när du
komponerar nya dokument i PixEdit.
Filer från CAD-system och andra program kan inte läsas eller användas i PixEdit utan
hjälp från PixJet. PixJet löser problemet med främmande filformat på följande sätt:
När en fil med ett annat format öppnas eller infogas i ett existerande dokument
kommer PixEdit att undersöka om PixJet finns installerat, samt om det finns ett
program på din PC som kan läsa och skriva den filtypen. PixEdit kommer då
automatiskt att instruera den programvara som skapat filen till att skriva ut
dokumentet med PixJet. PixJet ”verkar som” om den är en helt vanlig skrivare och
skickar därefter in dokumentet i PixEdit.
Eftersom det är den ursprungliga programvaran som faktisk producerar dokumentet
som infogas i PixEdit är man alltid garanterad ett perfekt resultat.
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Öppna och importera främmande filformat Efter att PixJet installerats kan du
komponera dokument med PixEdit precis som tidigare. Du kan till exempel dra en
främmande fil rakt in i Dokumentsammansättningsfönstret i PixEdit som nya sidor,
använd ARKIV, ÖPPNA för att öppna filen eller dra en fil från ett CAD-system som en
figur på en skannad sida. Den enda förutsättningen är att du har original
programvaran installerat på din dator.
Då det är originalprogrammet som ”skriver ut” dokumentet till PixEdit kan det hända
att originalprogrammet begär utskriftsparameterar. De flesta program utför dock
utskriftsjobb utan att fråga, något som öppnar för automatisk filformatkonvertering
av dessa filer via Jobbguiden i PixEdit.
Egenskaper för importerade dokument via PixJet PixEdit/PixJet använder 300
DPI upplösning som standard när du hämtar in främmande filformat. Du kan ändra
upplösning, sidstorlek och färgdjup genom att konfigurera PixJet. Lägg märke till att
en del program kan köra över inställningarna i PixJet. I så fall måste man ändra dessa
parametrar i originalprogrammet.
Använd följande metod för att ändra upplösning, sidstorlek och färgdjup på dokument
som hämtas in med hjälp av PixJet:
Välj Windows START, KONTROLLPANELEN, SKRIVARE OCH FAX. Högerklicka på
PixJet-ikonen och välj Utskriftsinställningar. Klicka på Avancerat och välj önskad
inställning.
Du kan givetvis även ändra färgdjup, byta färg mot svart/vitt eller utföra rastrering
till halvtoner i PixEdit efter import, men kom ihåg att ökning av upplösning görs bäst
i PixJet.

Filassociationer
PixEdit associerar till de vanligaste filformaten som används vid
skanning. Det innebär att när man dubbelklickar på en fil i
Utforskaren, så startas PixEdit och öppnar filen. I Utforskaren kommer
rasterfiler som har stöd och är associerade till PixEdit ha denna
dokumentikon.
I de fall filer inte öppnas trots att du vet att formatet ska hanteras av programmet,
kan du manuellt registrera (associera) formatet igen. Välj 'Inställningar' under
'Verktyg' och gå till 'Filassociationer'. I listan över tillgängliga filformat bockar man i
de filtyper som ska associeras och vid behov ta bort krysset för att avregistrera
formatet. Ovanstående metod är rätt sätt att registrera/avregistrera filformat med
PixEdit.
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Visning

Sidnavigering
Det bästa sättet att bläddra i ett flersidigt dokument är att använda
dokumentsammansättningsfönstret. Klicka helt enkelt på den sida som du önskar se
i huvudfönstret.
Alternativt kan du bläddra i flersidiga filer med blädder-ikonerna , med hjälp av VISA,
SIDA eller genom att trycka PgUp eller PgDn på tangentbordets numeriska del.
Genom att först klicka en gång i dokumentsammansättningsfönstret, kan du även
använda piltangenterna för att snabbt bläddra mellan sidorna.

Zooming i huvudfönstret
Omskalning (zoom) på skärmen. För mindre sidstorlekar som till exempel A4 behöver
man sällan ändra zoomfaktor på skärmen. Vid hantering av tekniska dokument eller
kartor behöver man däremot ofta zooma in detaljer. PixEdit anpassar vid öppningen
av ett dokument skalfaktorn så att du ser hela dokumentet, hela bredden eller en
användarspecificerad skalfaktor. Du anger dessa värden under Visa, Inställningar,
Zooma och panorera. Det avgjort snabbaste sättet att zooma är att rulla på mushjulet
med
Ctrl-tangenten
nere.
Metoden
fungerar
både
i
Dokumentsammansättningsfönstret och i huvudfönstret. Du kan även använda + och
– tangenterna på den numeriska delen av tangentbordet eller zoomverktyget på
Verktygsmenyn. Zoomstegen går att justera under Visa, Inställningar, Zooma och
panorera.

Panorering
För att panorera till en annan position i dokumentet kan du använda
panoreringsverktyget, mushjulet, översiktsfönstret eller Snabbtangenter. Om du
föredrar att använda Snabbtangenter kan tangentbordets numeriska del
(piltangenter) användas för att panorera i önskad riktning
Sidnavigeringsfönstret Lägg märke till den röda rektangeln. Den
indikerar huvudfönstrets position i dokumentet. Du kan panorera i
dokumentet genom att dra rektangeln till en annan position med hjälp
av vänster musknapp. Du kan även klicka på önskad position i
översiktsfönstret för direkt positionering.
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Översiktsfönstret
Vid arbete med stora enkelsidiga dokument kan det löna
sig
att
använda
detta
fönster
i
stället
för
dokumentsammansättningsfönstret.
Översiktsfönstret
kan flyttas, skalas om och dockas efter behov.
Översiktsfönstret
kan
slås
av
eller
på
med
funktionstangenten F8 eller genom att använda VISA,
KONTROLLFÖNSTER, ÖVERSIKT. Standardmässigt så
ligger detta fönster högst upp till höger på skärmen, men
det kan flyttas, skalas om och sättas fast enligt önskemål.
Fördelen med detta fönster är att hela dokumentet syns,
oavsett dokumentstorlek och zoomfaktor.
Lägg märke till den röda rektangeln i översiktsfönstret. Den indikerar huvudfönstrets
position i dokumentet. Du kan panorera i dokumentet genom att dra rektangeln till
en annan position med hjälp av vänster musknapp.
Du kan även klicka på önskad position i översiktsfönstret för direkt positionering. Det
är även möjligt att markera ett område för visning genom att dra ut en rektangel i
översiktsfönstret med vänster musknapp intryckt.

Mushjulet Klicka på mushjulet och flytta musen i den riktning som önskas. Avsluta
genom att klicka igen på mushjulet.
Snabbtangenter Använd piltangenterna på tangentbordets numeriska del för att
panorera. För att panorera direkt till ytterpunkterna i dokumentet kan du trycka ned
CTRL knappen samtidig som du använder piltangenterna. Om SHIFT knappen trycks
ned samtidig med piltangenterna panorerar programmet en skärmbredd eller
skärmhöjd åt gången.
Panoreringsverktyget Klicka och Dra till önskad position. Om du håller
Ctrl-knappen intryckt kan du dra ut en rektangel som indikerar det området
som ska visas. Alt-knappen i kombination med vänsterklick zoomar ut. Du
kan även dubbelklicka på en position för att centrera detta område på skärmen.

Lupp
Fönstret Lupp visar alltid ett litet område runt markören när den
flyttas i huvudfönstret. Du kan ändra förstorningsgraden genom
att klicka på potentiometern för skalfaktorn som visas när du
klickar i luppfönstret, använda ‘+’ eller ‘-’ på den numeriska delen
av tangentbordet tillsammans med ALT tangenten, eller genom
att använda SVAGARE eller STARKARE LUPP i VISA menyn.
När

du

använder

luppfönstret

tillsammans

med

AccuPix

funktionen
( VISA, INSTÄLLNINGAR, ACCUPIX ) kan man digitalisera på pixelnivå även om
huvudfönstret visar ett kraftig nedskalat dokument. När du flyttar pekaren sakta för
att träffa en speciell koordinat i huvudfönstret, kan det verka som om markören i
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huvudfönstret helt stannar upp när AccuPix-funktionen träder i kraft i digitaliseringen.
Skälet är att pekarrörelse mellan två närliggande pixlar inte kan visas i huvudfönstret
om skalfaktorn är hög i detta fönster. Däremot ser man exakt hur bilden rör sig i
förhållande till markören när man tittar i luppfönstret. Detta gör det möjligt att
finpositionera ett valt område på pixelnivå utan att zooma i huvudfönstret.
För att zooma i Luppfönstret använd en av följande procedurer:
Luppfönstret Klicka i luppfönstret för att få fram skjutkontrollen.
Menyn VISA, ZOOMA, STARKARE eller SVAGARE LUPP
Snabbtangenter ALT + eller ALT – på tangentbordets numeriska del
Luppfönstret kan slås av eller på med hjälp av funktionstangenten F7

Auto Gråskala
Kvaliteten på ett svartvitt nedskalat dokument blir klart bättre om
funktionen är påslagen. Använd ovanstående ikon, eller använd VISA, AUTO
GRÅSKALA.

Visningsalternativ
Dialogrutan för visningsalternativ hittar du genom att använda menyn VISA,
INSTÄLLNINGAR. De generella visningsalternativen erbjuder ändring av bakgrund,
markör och färger. Sektionen för Accupix erbjuder konfiguration av känslighet och
läge för den automatiska pixelreduktionsväxeln. Sektionen för SmoothPan erbjuder
konfiguration av hur programmet uppför sig under panorering.

Generella
Här kan du välj storlek och färg på de olika markörerna och indikatorerna i
programmet.

Zooma och Panorera
Från menyn välj VISA | INSTÄLLNINGAR gå till Zooma och Panorera. Du kan ange
olika zoom faktorer och panorera till hörn eller centrum av dokumentet. Dessa
inställningar ger användaren möjlighet till att själv styra hur dokumentet ska visas
efter att det öppnats. Du kan även göra dessa inställningar varje gång en sida laddas.
Vid ofta förekommande arbete på samma område på dokument (t ex ritningshuvud)
sparar det en del jobb att justera inställningarna så att man hamnar rätt direkt filen
öppnas.

AccuPix
Traditionell programvara kan endast erbjuda en minsta relativ rörelse med
muspekaren i förhållande till skalfaktorn i huvudfönstret. Detta resulterar i att man i
stora dokument kan få problem att digitalisera exakta positioner.
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AccuPix, ännu en trendsättande teknologi, är en automatisk reduktionsmekanism
som möjliggör pixelnoggrannhet även när dokumentet är kraftig nedskalat på
skärmen. AccuPix-systemet kan även användas manuellt genom att man trycker ned
SPACE på tangentbordet.
Tänk på AccuPix-systemet som en automatväxel; rör du musen sakta ser systemet
till att en ”låg” växel läggs i. Mycket långsamma rörelser resulterar i mycket låg växel.
Detta gör att markören i huvudfönstret verkar stå stilla i höger zoomfaktorer,
eftersom markören flyttar sig i mindre steg än skalfaktorn på skärmen. I kontrollrutan
för verktyget LUPP kan du däremot se rörelsen och den exakta positionen.

SmoothPan
SmoothPan är en speciell utjämningsfunktion som ger en mera realistisk känsla vid
panorering.

Utskrift
Använd den här ikonen eller ARKIV, SKRIV UT för att skriva ut ett dokument.
Du kan konfigurera utskriftsfunktionerna genom att använda ARKIV,
SIDLAYOUT
eller
genom
att
trycka
SIDINSTÄLLNINGAR
i
utskriftsdialogrutan. Du kan konfigurera skala, marginaler, orientering,
lägga på stämplar eller text på utskriften för att nämna några möjligheter.

Skala
Verklig skala Detta alternativ resulterar i en utskrift med samma storlek som det
inskannade dokumentet.
Anpassa dokumentet till sida Detta alternativ skalar om utskriften till samma
storlek som skrivarens pappersstorlek. Om originaldokumentet är större än
skrivarens papper, kommer programmet att skala ner dokumentet, är
originaldokumentet mindre, kommer det att skalas upp.
Använd skrivarens upplösning Detta alternativ resulterar i ett ospecificerat
skalförhållande mellan originaldokumentet och utskriften. Om skrivaren har samma
upplösning som dokumentet, kommer emellertid utskriften att bli lika stor som
originaldokumentet. Använd detta alternativ endast vid speciella tillfällen, till exempel
när programmets skalfunktion ger oönskade interferensmönster.
Ange skala Används om du önskar ett speciellt skalförhållande mellan originalets
och utskriftens storlek.

Orientering
Här kan du välja mellan Porträtt, Landskap eller Automatisk orientering. Det
sistnämnda alternativet ser automatiskt till att dokumentet roteras i de fall det ger
bättre utnyttjande av papperet.

15

Marginaler
De flesta skanners för mindre format läser normalt hela dokumentet, medan en
skrivare för samma format behöver en liten kant, så kallad marginal, på alla sidor av
pappret. Det medför till exempel att om en hel A4 skannas och skrivs ut, så måste
utskriften skalas ned med några få procent för att få med hela innehållet. Om man
däremot kan utgå ifrån att det endast är vit bakgrund ytterst på kanterna i det
inskannade dokumentet (något som är mycket troligt) kan man få utskrifter utan
omskalning genom att ange detta i PixEdit.
Specificera marginaler Detta är en manuell specifikation av det oskrivbara området
hos skrivaren. Om du använder optionen "Anpassa till Sida", resulterar det i att
programmet skalar om dokumentet så att det får plats inom det skrivbara området.
Använd fysiska printerns marginaler Samma som ovan, bortsett från att
marginalspecifikationerna hämtas från skrivaren.
Använd hela papperet I det här fallet antar programmet att hela papperet i
skrivaren är skrivbart, och man får därför ingen omskalning med optionen "Anpassa
dokumentet till skrivaren". Nackdelen är att om man har information ytterst i
kanterna på det inskannade dokumentet så kommer den att försvinna vid utskrift.

Stämpel
Om du endast önskar filnamn och datum som stämpel på utskriften kan du slå på den
möjligheten. Vid behov kan du även skriva din egen stämpeltext. Den kan
konfigureras till valfritt hörn i dokumentet.

Exif-information
Här finns möjligheter att visa eller skriva ut den information som lagras i
digitalkameran.

Banner
En banner är en grafikfil eller stämpel, normalt med
en stor, lätt läsbar text som slås ihop med resten
av dokumentet under utskrift. Man kan genom att
utföra bannerisering av den fil man vill använda, få
den delvis genomskinlig för att den inte ska dölja
befintlig grafik.
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Spara och konvertera

Spara dokument
Även om PixEdit kan spara dokument i många olika format så
rekommenderar vi att Ni använder PDF eller PDF/A. Orsaken till denna
rekommendation är att dokumentegenskaper som till exempel PDFkommentarer och dold sökbar text enbart kan sparas i PDF-varianter. Om du sparar
dokument i ett annat format kan du riskera att saker försvinner, t ex:
•
•
•
•
•

Kryptering
Dold OCR-text
PDF-Kommentarer
PDF-Bokmärken
Andra PDF-specifika egenskaper

Lägg också märke till att PDF-dokument som är digitalt skapade – alltså inte
skannade- som sparas i andra format än PDF, t ex TIFF eller JPG, kommer att rasteras
och därför tappa framtida värde. Rastrerade dokument tar som regel också upp
betydligt mera diskyta än deras digitalt skapade motsvarighet. När PixEdit sparar från
digitalt skapad PDF till PDF så kommer programmet alltid att försöka behålla så
mycket digitalt skapat innehåll som möjligt.
För att spara manuellt efter skanning eller redigering, använd ARKIV, SPARA eller
ikonen för ”Spara”.
Tänk på att standard filformat och kompressionsmetod som PixEdit använder för att
spara dokument kan konfigureras i dialogrutan för Lagringsregler.

Lagringsregler
Med lagringsregler kan man styra vilka filformat och kompressionstyper som ska vara
standard för olika dokument i dialogrutorna för ”Spara som” och ”Spara och
Separera”. Genom att i förväg ange dessa standardegenskaper spara man tid varje
gång man sparar ett dokument. Välj VERKTYG, INNSTÄLLNINGAR och sedan fliken
LAGRINGSREGLER. Det finns tre olika sorters lagringsregler:
• Använda det öppnade dokumentets ursprungliga filformat
• Använd senast använda format från dialogrutan SPARA
• Använd passande standardformat
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I ”standard filformat” kan du ange vilka filformat och kompressionstyper som ska
gälla för olika typer av dokument. Du måste också ange två formattyper för flersidiga
dokument, färg och svartvitt.

Formatkonvertering, och utdrag av sida- eller figur
Eftersom PixEdit läser och skriver en mängd olika filformat, kan du med fördel
använda PixEdit för manuell eller automatisk formatkonvertering. PixEdit läser
mer än 80 olika format, och tillåter användaren att konvertera mellan alla skriv
och kompressionsmetoder som har stöd. För konvertering av enstaka filer använder
man ARKIV, SPARA SOM eller den visade ikonen för att sedan ange önskat
lagringsformat. För buntvis konvertering är det mer fördelaktigt att använda
JobbGuiden eller DocServerfönstret.
Om dokumentet består av flera sidor kan du kryssa i från-sida till-sida fälten i ARKIV,
SPARA SOM dialogen, eller helt enkelt markera de önskade sidorna i
dokumentsammansättningsfönstret. Kom i så fall ihåg att kryssa i ”Sidor” i dialorutan
ARKIV SPARA SOM.
Lägg märke till att du även kan lagra speciella områden genom att först
området som ska lagras innan ARKIV, SPARA SOM används.

markera

Resultatfilen kan infogas som figur vid ett senare tillfälle i andra dokument med hjälp
av REDIGERA, FIGUR, INFOGA eller användas som ett helt vanligt dokument. För att
infoga figur kan även minibildsfönstret användas.

Lite om dokumentsäkerhet och PDF-kryptering
PixEdit kan säkra PDF-dokument så att obehöriga inte kan läsa, ändra eller
skriva ut dessa utan lösenord. Du kan till exempel försäkra dig om att ett
dokument kan läsas på skärm men inte skrivas ut, eller beskyddas så att
dokumenten endast kan skrivas ut med reducerad kvalitet. Det finns även en
möjlighet att säkra dokumenten så att de aldrig kan ändras. Vilka rättigheter en
användare av ett dokument ska ha beror på vad du anger under inställningarna
ARKIV, SÄKERHET.
Det är också möjligt att kryptera dokument automatiskt under skanning. Klicka på
knappen ”Konfigurera” i ScanBar, försäkra Er om att PDF är valt under fliken spara,
välj sedan fliken säkerhet och ange önskade kprypteringsinställningar.
Lägg märke till att PixEdit kan skapa slumpmässiga lösenord om du önskar det. Om
du använder den möjligheten bör du vara uppmärksam på att rättigheterna till
dokumentet inte går att ändra, eftersom lösenordet på grund av den starka 128 bit
krypteringen i programmet förloras permanent.
Se därför till att din systemadministratör eller arkivansvarig anger en standard för
företaget om eventuell kryptering av dina skannade dokument.
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Exportera som Webbsida
Visa skannade dokument i valfri
webbläsare
Alla dokument som kan öppnas i PixEdit kan
publiceras i ren HTML på Internet med hjälp av
funktionen FIL,
EXPORTERA SOM WEB. Både
flersidiga och enkelsidiga dokument kan Exporteras,
och resultatet kan visas i alla webbläsare helt utan
tilläggsmoduler eller visningsprogram. Den som vill
se Dina webbsidor behöver alltså inga kunskaper
om installation eller drift av extra program. Då de
exporterade sidorna är baserade på standard HTML,
kan man använda vilket operativsystem som helst
och vilken webbläsare som helst för att få tillgång
till de publicerade dokumenten.
För enkel navigation i flersidiga dokument visas ett eget fält med små klickbara
minibilder samt ett sökfält. Bilden visar hur ett flersidigt exporterat dokument ser ut
i Internet Explorer.
Genom att klicka på de förminskade sidorna kommer webbläsaren snabbt att bläddra
till den önskade sidan. En webbgäst kan även rulla mellan sidorna med hjälp av
mushjulet eller PgUp eller PgDn på tangentbordet. De flesta webbläsare erbjuder även
skalning med hjälp av Ctrl+mushjul.
En webbläsare utnyttjar automatiskt tillgänglig bredd och höjd i webbläsaren. Om en
användare vill visa flera sidor på en gång, kan webbläsarens fönster göras så stort
som möjligt inom skärmstorlekens begränsning.
Lägg märke till ramarna runt minibilderna på varje sida. Med hjälp av musen kan en
användare ändra delningen av sidan, så att det ges mer plats till minibilder på
bekostnad av platsen till huvudsidorna eller omvänt.
Generellt om Export och publicering PixEdit kan även ta sig an själva
publiceringen till en webbserver via FTP eller direkt till mappar på webbservern. Du
kan exportera och publicera enstaka dokument med hjälp av menyn, men du kan
även automatiskt exportera stora mängder dokument automatiskt till Internet med
hjälp av Exportera till Webb i JobbGuiden.
Helautomatiserad
export
och
publicering
kan
också
göras
från
ett
dokumenthanteringssystem via PixEdits programmeringsgränssnitt när en webbgäst
vill se ett skannat dokument. Den exporterade webbsidan kan därefter tas bort av
den styrande applikationen för att se till att genererade sidor inte läggs på hög när
användaren lämnar dokumentet.
Alternativt kan man givetvis låta de exporterade dokumenten ligga på webbservern
för att andra användare ska komma åt dem.
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Oavsett om originalformatet är PDF, TIFF, HPGL eller andra format så gör PixEdit
under konverteringsprocessen om dokumentet till sidor i JPG, GIF eller PNG format
med konfigurerad storlek och optimal skärpa. För bästa möjliga flexibilitet erbjuder
PixEdit olika konfigureringar, t ex upplösning, minibildsstorlek, placering av dessa och
så vidare. Du kan även anpassa detaljer som underliggande filformat, upplösning och
annat. Om du är osäker på effekten av dessa inställningar kan du med fördel använda
de standardvärden som ligger i dialogrutan för export.
Under exportprocessen delas dokumentet upp i flera olika filtyper så som HTM, JPG
och så vidare. I vissa fall kan också nya mappar skapas. I dialogrutan kan du ange
om de genererade webbsidorna ska ha en flat eller folderbaserad struktur.
Exporterade dokument kommer i de flesta fall att kräva större plats än det skannade
originaldokumentet. Orsaken till detta är att webbläsare som Internet Explorer och
andra inte kan läsa alla filformat. Till exempel är skannade sidor ofta skannade i rent
svart/vitt läge i relativt hög upplösning. Dessa, och andra bildtyper skalas ner i
förhållande till angivna regler samtidigt som dokumentet görs om till färg eller
gråskala så att alla dokumentsidor blir lättlästa även om nedskalningsfaktorn är stor.
Lägg märke till att exporterade dokument inte bör betraktas som fullvärdiga kopior
av filerna i arkivet. Orsaken till detta är att exportfunktionen normalt reducerar
upplösningen och därmed också utskriftskvaliteten.
Konfigurering av Exportera till WEB
Stil Detta val bestämmer det generella utseendet hos det exporterade dokumentet.
Du kan välja mellan Standard, Artdeco, Seaside etc.
Textsök Använd detta alternativ om du vill att användarna ska kunna söka efter text
via ett extra sökfält på webbsidorna. Om originaldokumentet är lagrat i PDF format
kan det hända att dokumentet redan är sökbart. Om originaldokumentet inte
innehåller sökbar text, så kör PixEdit OCR för att få bildsidorna sökbara. Var
uppmärksam på att dokumentet fortfarande visas som en bild, men med dold text i
bakgrunden så att det ursprungliga utseendet inte ändras. Detta garanterar att
dokumentet framstår som original, även om OCR processen skulle tolka delar av
sidorna fel.
Sidomfång Här anger du vilka sidor som ska exporteras. Standardval är hela
dokumentet,
men
du
kan
även
ange
ett
sidintervall,
antingen
i
dokumentsammansättningsfönstret eller genom att ange ett intervall i fältet för
sidintervall.
Filnamn Namnet på den exporterade webbsidan blir som standard det samma som
källfilen, bortsett från filändelsen som ändras till HTM. Skriv in nytt önskat filnamn
om du behöver att ändra detta.
Bildtyp PixEdit använder filtypen JPG som standard vid publicering av webbsidor,
men andra filtyper som kan läsas av webbläsare är också tillgängliga. Använd
rullgardinslisten för att välja mellan JPG, GIF eller PNG. Normalt så skapar filtypen
JPG filer med minst filstorlek. Om du vill att sidorna ska ta ännu mindre plats, kan du
justera skjutkontrollen till en lägre kvalitet. Observera dock att sidorna kan få dålig
läsbarhet om du väljer lägre kvalitet än 40.Standardkvalitet på JPG filer är 50. För
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minst förstörande komprimering använd ett högre värde. GIF och PNG är per
definition oförstörande format.
Minibildsfönster för sidonavigering Använd detta alternativ för skapa ett
sidonavigeringsfönster. En användare kan därmed snabbt navigera mellan sidorna
genom att klicka på minibilden för den aktuella sidan. Du kan bestämma
minibildsfönstrets position under Ram/Tabell layout. Som standard placeras
sidonavigeringsfönstret till vänster om huvudsidorna.
Bild och minibildsstorlek Du kan fritt välja storlek för huvudfönstret och
sidonavigeringsfönstret, men vi rekommenderar att du använder alternativet ”Föreslå
storlek”. Detta säkerställer ett bra förhållande mellan storleken på minibilderna och
huvudfönstret, samt att det ursprungliga aspektförhållandet mellan horisontal och
vertikal storlek bibehålls.
Hur ska webbsidorna sparas? PixEdit erbjuder olika lagringsstrukturer för
exporterade bildfiler på webbservern. Du kan lagra webbsidorna i en flat struktur i
samma mapp som huvudfilen, i en undermapp med namnet ”Images”, i en
undermapp namngiven efter huvudfilen eller i en mapp med ett egendefinierat namn.
Automatisk filstädning Vid publicering av en ny version med ny struktur eller nytt
antal sidor ser detta val till att onödiga filer blir borttagna.
Visa rapport och verifiera i webbläsaren Det rekommenderas att du använder
detta alternativ innan du sätter i gång med omfattande exportering.
Publicera på WEB Om PixEdit är inställd för direkt tillgång till webbservern via ett
lokalt nätverk är det inte nödvändigt att använda FTP-överföring. Om det däremot är
nödvändigt att överföra sidorna via FTP, så måste man ange hur PixEdit får tillgång
till webbservern. Ange FTP-adress, katalognamn samt användarnamn och lösenord
för att få tillgång. Fråga din systemadministratör om du är osäker på dessa
konfigureringar.

Spara och Separera
Separeringsfunktionen används för att dela isär flersidiga dokument till enkelsidiga
filer. Funktionen genererar filnamn med valfri del av filnamnet, samt att ett antal
siffror kan läggas till. Funktionen finner du i ARKIV, SPARA OCH SEPARERA.
Lägg märke till att Spara och Separera endast erbjuder grundläggande
dokumentseparation. För en mera kraftfull, flexibel och automatiserad
dokumentseparering efter skanning bör du istället använda funktionerna under fliken
lagra i skanningprofilen.
Spara i väljer var filerna ska lagras
Filnamn Visar upp den först separerade filen som ett exempel. Lägg märke till att
om du använder skiljeark med streckkoder, så kommer filnamnet att bestämmas av
streckkoden.
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Filformat väljer vilket filformat som ska användas
Kompressionstyp anger gällande kompressionstyp för valt filformat
Separeringsmetod. Väljer om man ska dela upp sidorna som fristående filer eller
om man ska spara som flersidiga filer separerade med streckkod.
Om skiljearket innehåller mer än en streckkod kommer dessa att kombineras till ett
filnamn.
Inkrementation
Filnamn:
Ändelse:
Förtext:
Start nr:
Eftertext:
Siffror:

Ökar en del av filnamnet före punkten
Ökar filändelsen
Text före räknare
Startnummer
Text efter räknaren
Antal siffror

Skriv över utan frågor: Använd det här alternativet då PixEdit inte ska fråga om
filer med samma namn ska skrivas över.
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Att använda och konfigurera OCR
Skannade dokument är rena digitala bilder av originaldokument. Du kan
därmed inte söka efter text eller indexera skannade dokument utan att dessa
först är behandlade med verktyg för texttolkning. Texttolkning, ofta kallat
OCR, tolkar skannade dokumentsidor och översätter bilderna av bokstäverna till
sökbar text. Vi rekommenderar att du använder PDF formatet för lagring av dokument
som är behandlade med OCR. Tolkad text placeras ut som “dold” eller osynlig text
bakom den ursprungliga bildmässiga texten i PDF filer i enlighet med Riksarkivets
riktlinjer och standarden PDF/A.
Därmed kommer filerna fortfarande
alltid att visa de
ursprungliga,
bildmässiga bokstäverna utan att dessa påverkas eller ersätts. Det är enbart vid
sökning i dokumenten, eller vid kopiering av text som den tolkade dolda texten
används.
Eftersom informationen i ett skannat dokument kan vara förvrängd eller otydlig, kan
det hända att texten inte tolkas korrekt. Se därför till att dina skannade dokument
har minst 300 DPI upplösning, och att de inte skannats in för mörka eller mycket
ljusa.
I PixEdit kan du köra OCR manuellt genom att använda ovanstående ikon. Du kan
även köra OCR automatiskt direkt efter skanning eller använda JobbGuiden och
bearbeta miljontals dokument som ligger färdigskannade. Du kan också välja ett
område, högerklicka, och sedan välja ”Kopiera som text” för att sedan klistra in texten
i valfritt annat program.
Manuell OCR Välj de sidor som ska behandlas i Dokumentsammansättningsfönstret,
använd sedan ovanstående ikon för att starta textigenkänning på markerade sidor.
Du kan också specificera sidomfånget i dialogrutan som visas när du startar OCR.
Du behöver inte nödvändigtvis att utföra OCR före en sökning i texten. Om en
textsökning startas utan dokumentet på tidigare behandlats med OCR, så ser
programmet själv till att tolkning utförs innan sökning.
Katalogbevakning och löpande OCR-behandling Om Ni har behov av att bevaka
en eller flera kataloger med inkommande filer för bearbetning med OCR, är det bästa
valet att använda DocServer fönstret med en passande bearbetningsprofil. En typisk
sådan lösning är när en hel flotta av multifunktionsmaskiner i företagets nätverk
producerar dokument, dessa sparas då i kataloger som DocServer bevakar och
bearbetar. Under tiden kan man fortsätta arbeta som vanligt i PixEdit, eftersom
DocServer sköter dessa uppgifter i bakgrunden.
Masstolkning Vid behov av att behandla ett helt arkiv eller en katalogstruktur med
OCR bör du använda jobbguiden. Kom ihåg att ange PDF eller PDF/A som
lagringsformat.
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OCR automatiskt efter skanning Du kan konfigurera PixEdit för OCR-tolkning
direkt efter skanningsprocessen. Använd SKANNA, EFTER SKANNING och ange sedan
”Tolka Text med OCR”.
Konfigurering av OCR Du kan konfigurera OCR funktionen genom att använda
VERKTYG, INSTÄLLNINGAR och ange OCR.
Språk Textigenkänningen använder regler och listor för varje språk som ska tolkas.
Standard val av språk är Svenska om du använder en Svensk version av Windows.
Behöver du köra OCR på dokument med ett annat språk bör du välja önskat språk
manuellt. Du kan välja fler än ett språk, men ange inte flera språk än det som är
absolut nödvändigt eftersom det kan reducera träffsäkerheten.

Acro – Automatisk färg och
upplösningsoptimalisering
Den här arbetsbesparande funktionen avgör själv vilka sidor i ett dokument
som kan reduceras till gråskala eller svartvitt format utan att tappa
information. Samtidig reduceras upplösningen på färg eller gråskalesidor
automatiskt så att dokumentet tar minsta möjliga plats vid lagring. Acro gör att du
slipper att ställa om skannern mellan färg, gråskala eller svart/vitt beroende på vilken
sorts material som skannas. Funktionen kan också utföras automatiskt under
skanning. Om du även använder automatisk sidstorlek och borttagning av svarta
kanter som beskrivs ovan så kommer du sällan att behöva justera om skannern.
Viktigt Om Ni ska spara Era dokument i formatet PDF/A Compact så ska inte ACRO
användas. Orsaken är att PDF/A Compact har en ege, mera avancerad funktion som
ser till att skannade dokument i förg tar mycket lite plats på disk. Om Ni däremot
sparar i vanlig PDF eller TIFF så sparar man mycket diskutrymme genom att behandla
dokumenten med ACRO.
För att utnyttja Acro måste du se till att skannern alltid levererar färgsidor så att
PixEdit kan avgöra om sidan ska reduceras till svartvitt eller gråskala, eller om sidan
ska behållas som en färgsida. Lägg märke till att enstaka skannrar arbetar något
långsammare vid färgskanning. Å andra sidan behöver du inte använda tid på att
ställa skannern mellan färg eller svartvitt läge beroende av vilken sorts material som
skannas. Även om själva skanningen går något långsammare så kommer du att
märka att processen totalt sett går snabbare med Acro.
En sida som är skannad i färgläge kan ha en mycket lägre upplösning jämfört med
en svartvit sida och fortfarande ha samma - eller till och med bättre läsbarhet. Du
kan därför med fördel konfigurera Acro till att automatiskt reducera upplösningen när
en färgsida hittas. Det samma gäller för gråskalesidor. Kom bara ihåg att skannern
måste ställas in så att den levererar sidor med den upplösning som de svartvita
sidorna ska ha. PixEdit reducerar upplösningen, och därmed platsbehovet på de sidor
som sparas som färgsidor.
Typiska upplösningsvärden För vanlig postskanning bör du använda ca. 300 dpi
för svartvita sidor, 200 dpi för gråskalesidor och ca. 150 dpi för färgsidorna. Detta är
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standardvärden i Acro, men du kan givetvis ändra värdet för upplösning efter egna
önskemål.
Färgdjup I motsats till fotografier, behöver inskannade färgsidor (eller gråskalesidor)
av teknisk dokumentation eller post sällan fullt färgdjup. För att spara lagringsplats
kan du därmed med fördel konfigurera Acro till att reducera färgdjupet på färgsidorna
till för exempel 256 färger utan att det går ut över läsbarheten. Det samma gäller för
gråskalesidorna, ofta är 16 gråskalor tillräckligt för inskannad post.
Om du väljer att använda den här möjligheten i Acro bör du samtidig se till att
dokumentet sparas i ett kompressionsformat som utnyttjar reducerat färgdjup. Mest
troligt använder du TIFF eller PDF som lagringsformat. För dokument med reducerat
färgdjup bör du använda kompressionstypen ”Deflate” när du sparar i PDF eller TIFF.
Känslighet Acro använder avancerad och träffsäker teknologi för att avgöra om
sidorna i ett dokument ska sparas i färg, gråskala eller svartvitt format. I en del fall
måste du kanske justera känsligheten, eftersom en del skannrar levererar avvikande
färger i förhållande till originalet.
För att producera färre färgsidor och fler gråskalesidor, dra skjutreglaget bort från
färgikonen i dialogrutan. Om du inte vill producera gråskalesidor alls, kryssa bort
bocken i rutan Känn av gråskalesidor. För att skapa fler svartvita sidor, dra
skjutreglaget mot den svartvita ikonen.
Färgstick En sida som visas nedan kommer att tolkas som en
färgsida av Acro om du inte har kryssat i Ignorera färgstick. Om
du skannar sådana sidor men vill att de ska sparas i svartvitt
format med borttaget färgstick kryssar du i det alternativet.

Vektorisering
Om du behöver arbeta vidare med ditt skannade dokument i ett CADsystem, måste rasterdokumentet konverteras till ett filformat som ditt
CADsystem kan läsa. Denna process kallas vektorisering. PixEdit innehåller
en enkel vektoriseringsmodul som följer varje linje i alla riktningar, för därefter att
skriva denna till fil i DXF eller HPGL format. Programmet genererar inte cirklar eller
cirkelbågar, men översätter all information till så kallade vektorer.
Vektoriseringsprocessen i PixEdit ska inte förväxlas med möjligheten att skriva ut
rasterdokument som en horisontellkodad DXF fil under menyn SPARA SOM.
På grund av begränsningar i dagens vektoriseringsteknologi och maskinprestanda,
kommer inte kvaliteten på ett vektoriserat dokument att vara lika god som ett
digitaliserat dokument. Vid vissa tillfällen så kan dock ett vektoriserat dokument vara
användbart, speciellt i de tillfällen då man använder det vektoriserade dokumentet
som underlag för en ny ritning.
Du kan starta vektoriseringsprocessen genom att klicka på vektoriseringsknappen.
Dialogrutan ger följande valmöjligheter:
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Filformat Välj mellan DXF och HPGL format.
Vektoriseringsnoggrannhet Ett högt värde ger bättre noggrannhet, men flera
vektorer och därmed en större DXF eller HPGL fil.
Vektorisering av grafik konturen När detta val används kommer konturerna av
all grafik att vektoriseras.
Vektorisering av grafik skelett Detta val används vid de flesta tillfällen. Linjer
och grafik förtunnas, så att endast skelettet blir kvar innan vektorerna beräknas av
programmet. Om stora delar av dokumentet innehåller mycket tunna linjer, kan
man reducera tidsåtgången genom att reducera Förtunningsvärdet. Varje förtunning
tar bort ett ‘skal’ av grafik -konturen.
Vektorer relativt till valt område Om du har markerat ett område för
vektorisering, kan du välja att använda hela dokumentets koordinatsystem som
referens i den vektoriserade filen. Detta är användbart om du endast ska
vektorisera enstaka områden i dokumentet men samtidig vill att dessa områdens
inbördes avstånd ska behållas. Om detta val är avslaget, så kommer alltid det
vektoriserade området att flyttas till (0,0) i CAD programmets ritområde.
Horisontell kodning Detta är inte ett val i dialogrutan för vektorisering, men är till
en viss grad besläktat med vektorisering. Vid vissa tillfällen kan man med fördel
använda rasterdokumentet i originalform som en bakgrund i till exempel AutoCAD.
Man använder då ARKIV menyn, SPARA SOM, och väljer Horisontell DXF kodning.
Kom ihåg att man i dessa fall inte behöver använda vektoriseringsfunktionen.
Horisontellt kodade DXF filer kan bli stora, eftersom detta format inte är avsett för
att spara inskannade dokument.
Vektorvisning Efter vektorisering kan du, vid behov, slå av visningen av
vektorerna med hjälp av Ögonikonen i Kontrollmenyn för Lager som aktiveras med
funktionstangent F9. Färgen på de visade vektorerna kan ändras genom att trycka
på ikonen i Lagerkontroll för färg för lager. Observera att vektorlagret kan inte
redigeras.
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Sidmanipulering

Dokumentsammansättningsfönstret
Dokumentsammansättningsfönstret är ett centralt verktyg för att
markera sidor som ska behandlas med sidfunktioner som till exempel
uppprätning eller rotering. För att visa en ny sida i huvudfönstret,
klicka på den sidan i dokument-sammansättningsfönstret. Du kan
också använda Pg Dn eller Pg Up på den numeriska delen av
tangentbordet för att gå från sida till sida.
Flytta sidor till nya positioner i dokumentet, eller till andra dokument med hjälp av
Drag&Släpp. För att ändra storlek på de visade miniatyrerna använd skjutkontrollen
överst till vänster i dokumentsammansättningsfönstret. Alternativt kan man hålla ner
CTRL-knappen och använda mushjulet.
Ett dokument kan ha sidor med olika storlek. För
relation till varandra aktivera den här ikonen.

att visa deras storlek i

För att visa kompletterande information om varje sida, t ex upplösning och
storlek, klicka på ikonen ”Information”.

Markera sidor
Markerade sidor i dokumentsammansättningsfönstret kommer automatiskt att
överföras till funktioner som kan behandla flera sidor. Till exempel, om du markerar
två olika sidavsnitt och därefter aktiverar upprätningsverktyget så kommer dessa
sidor rätas upp när du trycker på knappen OK.
För att markera flera sidor används standard Windowsmetoder: en sekvens av sidor,
klicka på första sidan, därefter den sista sidan som ska väljas medan du håller SHIFTtangenten intryckt. För att välja sidor i en oorganiserad ordning kan du använda Ctrltangenten och vänster musknapp. Sidvalet försvinner inte efter att en given funktion
utförts utan ligger som standard nästa gång en funktion efterfrågas på flera sidor.
Dokumentsammansättningsfönstret är lätt att använda för att specificera enkelsidiga
eller grupper av enkelsidiga för vidare behandling, men om man till exempel ska
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bearbeta varannan sida mellan 12 och sida 40 i ett dokument så går det snabbare att
knappa in 12-40:2 direkt i rutan för Sidomfång. Var tredje sida anges med: 12-40:3.
Du kan även ange grupper av sidor på detta sätt separerade med kommatecken, till
exempel 12-40:2, 50-58.

Flytta, kopiera och ta bort sidor
För att flytta en grupp sidor inom dokumentet kan du använda
standard Drag & släpp metoder.Notera att när en markerad serie
av sidor ska flyttas så måste man klicka på SIDHUVUDET – alltså
inte själva sidan – innan man börjar dra sidan eller sidorna till
önskad position. Du kan även använda Klipp och Klistra från
menyn ”Redigera” eller Snabbtangenter för detta.
För att ta bort en grupp sidor, tryck på Del tangenten på den numeriska delen av
tangentbordet,

Högerklicksmenyn
Du finner denna meny genom att högerklicka på dokumentsammansättningsfönstrets dialogruta. I menyn hittar du funktioner som du ofta behöver för att
behandla grupper av sidor så som korrektioner, filtreringar, utskrifter och så vidare.

Sidnumrering
Du finner menyn för sidnumrering under SIDA, SIDNUMRERING. PixEdit erbjuder
följande möjligheter:
Ta bort sidnummer Används för att ta bort sidnumrering från hela eller delar av
dokumentet.
Font och storlek Välj mellan alla som finns tillgängliga på din PC.
Förtext och Eftertext Du kan lägga till text före och efter sidnumret. Till exempel
kan texten: ”Sidan” läggas till före sidnumret.
Nummerformat Välj mellan normal eller romersk numrering.
Sidnumrering startar på sida: Här anges var sidnumreringen ska starta.
Position Välj mellan Toppen eller Botten av sidan.
Justering Här kan du välja mellan Höger, Vänster eller Mitt på sidan.
Sidomfång Här bestämmer du vilka sidor som ska ha sidnumrering.
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Sidhuvud och Sidfot
Du kan lägga in både Sidhuvud och Sidfot på utvalda sidor eller i hela dokumentet.
Dialogrutan för den funktionen finns under menyn SIDA, SIDHUVUD och SIDFOT. Du
kan ändra på följande Inställningar:
Ändra Här kan man konfigurera Sidhuvud och Sidfot. Lägg märke till att en del av
alternativen i rutan kommer att förändras beroende på om du väljer Sidhuvud eller
Sidfot.

Sidhuvud
Font och storlek Välj mellan alla som finns tillgängliga på din PC.
Position Välj mellan Toppen eller Botten av sidan.
Ta bort sidhuvud Här kan man ta bort sidhuvudet från hela eller delar av
dokumentet.
Från Topp till kant Här anger du avståndet från toppen av sidan till sidhuvudets
position.
Justering Här kan du välja mellan Höger, Vänster eller Mitt på sidan.
Justeringsmarginal Det här valet är tillgängligt om du har valt vänster eller
högerjustering. Du kan inte använda detta val om sidhuvudet är centrerat.
Sidhuvud Här skriver du själva sidhuvudet.
Sidor Här bestämmer du vilka sidor som ska ha sidhuvud. Standardvalet är
markerade sidor i Dokumentsammansättningsfönstret.

Sidfot
Font och storlek Välj mellan alla som finns tillgängliga på din PC.
Ta bort sidfot Detta val används till att ta bort sidfoten från hela eller delar av
dokumentet.
Från nedre kant Här anges avståndet från botten av sidan till sidhuvudets position.
Justering Välj mellan Vänster, Höger eller Centrerad
Justeringsmarginal Detta val är tillgängligt om du har valt vänster eller
högerjustering. Du kan inte använda detta val om sidfoten är centrerad.
Sidfot Här skriver du själva sidfoten.
Sidor Här bestämmer du vilka sidor som ska ha sidfot. Standardvalet är markerade
sidor i Dokumentsammansättningsfönstret.
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Sidorientering och Vänd dokument
Landskap och Porträtt Du kan växla mellan porträtt och
landskapsformat genom att använda det här verktyget.
Eftersom den här funktionen är mycket snabbare än
REDIGERA, STRÄCK & ROTERA, bör den användas då enda behovet är att vända
dokumentet med 90 eller 180 grader.
Vända endast Porträtt eller Landskap Om dokument innehåller en blandning av
landskap och porträttsidor kan man med fördel använda SIDA, ORIENTERING. Där
kan man exempelvis välja att endast rotera porträttsidorna.
Automatisk Sidorientering Om du har skannat dokument med helt slumpmässing
orientering, till exempel någon sida upp och ned, andra liggande etc., kan du med
fördel använda helautomatisk upprätning. Använd SIDA, PAPPERSRIKTNING,
AUTOMATISK. Funktionen kräver att sidorna innehåller text som är tolkningsbar.

Fler sidfunktioner
Hur man skapar en ny tom sida
Använd SIDA, NY. PixEdit föreslår samma storlek som på föregående sida.
Om du vill ha en annan storlek, välj ett av standardformaten eller uppge
storleken i millimeter, tum eller pixels. Innan infogandet kan du även ange om sidan
ska in före, efter, eller ersätta gällande sida.

Infoga Sida
Ett dokument bestående av en eller flera sidor kan infogas i ett existerande
dokument. Använd SIDA, INFOGA. Välj dokumentfilen som ska infogas och klicka OK.
Före infogandet kan du även välja om du vill ha sidan före, efter, eller om den ska
ersätta den aktiva sidan.
Du kan även använda dokumentsammansättningsfönstret genom att helt enkelt
dra en eller flera filer (sidor) som minibilder direkt in i ett redan öppnat dokument.
Alternativt kan du använda FIL, ÖPPNA för att därefter välja en eller flera filer som
du infogar som sidor.
Man kan också sammanfoga hela dokument genom att välja dessa i dialogrutan
för ”Öppna”, och ange ”Slå samman som flersidigt dokument” och trycka OK. Klicka
gärna på filmsymbolen till vänster för att se hela proceduren.

Spara sidor som ett nytt dokument
En eller flera sidor i ett flersidigt dokument kan sparas som ett nytt
dokument genom först markera önskade sidor i dokumentsammansättningsfönstret, högerklicka, välja SIDA, TA UT. Man kan också använda ARKIV,
SPARA SOM . Välj från och till sida, filnamn och tryck OK.
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Ta bort Sidor
Markera vilka sidor som ska tas bort i Dokument-sammansättningsfönstret
med vänster musknapp och tryck sedan på Delete. Du kan också använda
knappen "Ta bort sida” eller SIDA, TA BORT. Välj därefter vilka sidor som ska tas bort
och tryck OK.

Borttagning av överflödiga tomma sidor
Du kan automatisk ta bort överflödiga tomma sidor i ett flersidigt
dokument. Funktionen finner du i under den visade ikonen eller SIDA, TA
BORT TOMMA.
Ofta händer det att en sida som är tom i alla fall innehåller enstaka spår av grafik på
grund av dålig skanning eller hål efter häftning. Man kan därför justera värdet för
maximal brusnivå, samt specificera bredden av en tänkt ram längs alla kanter på
sidan som ska utelämnas från PixEdits sidanalys.
Man kan även ta bort ett angivet område innanför markeringen på flera sidor eller i
hela dokumentet. Notera att man även kan ta bort tomma sidor automatiskt efter
skanning genom att ange detta alternativ i en bearbetningsprofil.

Ta bort Hålslag
För att ta bort fula hålslag från skannade dokument klicka på den visade
ikonen eller använd BILD; TA BORT HÅL. Om Du ofta skannar hålslagna
dokument rekommendera vi att du slår på denna funktion i behandlingsprofilen.

Upprätning
Inskannade dokument är ofta något skeva åt endera hållet. Det vanligaste sättet
att hantera detta problem är att kryssa i alternativet ”Räta Upp Automatiskt” under
fliken generellt i SKANNA, EFTER SKANNING INSTÄLLNINGAR. Man kan också rätta
till skeva dokument manuellt i PixEdit
Automatisk upprätning
Använd den visade ikonen för automatisk upprätning av dokument. Som i
de flesta andra funktionerna i PixEdit kan du välja mellan att markera
sidorna som ska behandlas i Dokumentsammansättningsfönstret eller att specificera
dessa manuellt i dialogrutan. PixEdit använder textlinjer, grafik eller kanter som antas
vara raka för att korrigera problemen.
Manuell upprätning
I enstaka tillfällen måste man använda manuell upprätning om dokumentet
inte innehåller entydig information om graden av skevhet. I dessa tillfällen
måste
man
först
ange
skevheten
med
använda
PixEdits
manuella
upprätningsverktyg. Markera skevhetsgraden hos dokumentsidan med två klick i
huvudfönstret, detta kan till exempel vara en linje i dokumentet som antingen skulle
ha varit helt horisontell eller vertikal. PixEdit kommer därefter att räta upp den skeva
sidan.

Ta bort svarta kanter/autostorlek
En del skannertyper kan leverera svarta kanter runt det skannade
originalet. Storleken på den svarta kanten varierar beroende på storleken på
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sidorna som skannas. PixEdit kan utnyttja denna information för att beräkna
arkstorleken, något som möjliggör att du kan skanna en blandning av flera
arkstorlekar i ett och samma dokument utan att behöva ställa om skannern. Kom
ihåg att om du till exempel skannar en blandning av A3 och A4 måste skannern ställas
in på A3 för att PixEdit ska kunna klippa sidorna till riktig dokumentstorlek.
Du kan också välja att endast ta bort de svarta kanterna utan att klippa ner sidorna
till original arkstorlek. Detta görs i dialogrutan för denna funktion. Borttagning av
svarta kanter inkluderar alltid en automatisk upprätning.
Använd BILD, TA BORT SVARTA KANTER eller knappen ovan för att behandla ett
sidomfång med den funktionen. Du kan också utföra denna operation automatiskt
direkt efter skanning genom att använda SKANNA, EFTER SKANNING.

Sammanslagning av sidor
Du kan enkelt slå ihop sidor två och två eller flera till större sidor med
hjälp av SIDA, SÄTT IHOP. Antalet sidor i dokumentet reduceras i takt med
sammanslagningen. Välj mellan horisontell, vertikal eller sammanslagning som häfte.
Använd ikonen eller SIDA, SÄTT IHOP för att slå ihop sidor.
Höger och vänster sida kan byta plats genom att välja slå samman i omvänd ordning.

Dela upp sidor
Använd den visade ikonen eller SIDA, DELA ISÄR för att dela upp ett
markerat sidintervall. Använd gärna Hjälplinjer (dubbelklicka på linjalen, F5)
för att indikera positionen manuellt. Du kan även dela sidan på en given position
genom att ange positionen i millimeter, pixels eller tum beroende av inställningarna
i PixEdit.

Sidordning
Du
kan
naturligtvis
använda
Dokumentsammansättningsfönstret för att
ändra sidsammansättning, men fasta typer av
sortering gör man bäst med hjälp av SIDA, SIDORDNING eller genom att högerklicka
i dokumentsammansättningsfönstret. Här kan du välja mellan funktionerna Omvänd,
Sortera fram och baksida som en bok samt Normal, från häfte till sidor. Vid det senare
valet måste man först använda sidodelningsfunktionen.
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Stapla Sidor
Du kan få en snabb översikt över positionen
till alla sidor(eller ett markerat intervall) i ett
skannat dokument genom att visa en tillfällig
sammansmältning av alla eller valda sidor. Tillsammans
med hjälplinjerna (dubbelklicka på linjalen, F5) kan
STAPLA SIDOR förenkla sidpositionering och städning av
marginalerna i ett flersidigt dokument.
Du kan även använda Stapla Sidor för att hitta sidor med
avvikande position på i dokumentet. Välj vilka sidor som
ska
staplas
med
hjälp
av
Dokumentsammansättningsfönstret, tryck på knappen
för Stapla Sidor och kontrollera resultatet. Grafik som
avviker från de andra sidornas positioner syns tydligt.
Klicka därefter på den grafik som intresserar dig och
PixEdit hoppar automatiskt till den sidan så att du kan utföra nödvändiga
korrektioner. Som med de flesta funktioner i PixEdit kan valda sidor (eller sidintervall)
visas staplade.

Hjälplinjer
Hjälplinjer är mycket användbara vid arbete med
justering av marginaler på flera sidor, för att ta bort
samma område på flera sidor och mycket mera. Anta
att du behöver radera all grafik på toppen, botten och
på vänster sida av en skannad bok eller dokument. Slå
på linjalen genom att trycka F5. Slå därefter på Stapla
Sidor så att du ser alla sidorna över varandra.
Därefter dubbelklickar du på linjalen för att infoga
Hjälplinjer. Infoga tre stycken som på bilden nedan.
Därefter klickar du på hjälplinjerna samtidig som du
drar dessa till önskad position. Gå därefter in under
REDIGERA, TA BORT FLERSIDIGT och välj sidomfång
som ska bearbetas. Kom ihåg att välja alternativet
UTANFÖR HJÄLPLINJEN. Bilden visar tre hjälplinjer på en staplad bild.

Beskär
Den här funktionen används för att klippa bort kanter i dokument. Använd
den visade ikonen eller BILD, BESKÄR för att beskära en vald sida eller
sidintervall. Du kan klippa ner till standardstorlekar eller till ett markerat
område.
Väljer du ett standardformat t ex A4, så kan du finjustera området i dialogrutan innan
du trycker OK.
Du kan också beskära enligt infogade hjälplinjer. För att sätta in en hjälplinje,
dubbelklicka på linjalen(F5). Om du bara vill ta bort vita kanter så väljer du
automatiskt läge i dialogrutan. PixEdit föreslår då ett område som omringar all grafik
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i dokumentet. Notera att automatisk beskärning bara lämpar sig för dokument med
rena vita kanter.

Bildpositionering
Denna funktion hjälper dig genom att positionera innehållet på sidorna i ett
dokument, samt rensa kanterna på valda sidor för oönskad grafik . Som i de flesta
andra funktioner i PixEdit kan du välja mellan att markera sidorna som ska behandlas
i Dokumentsammansättningsfönstret eller specificera dessa manuellt i dialogrutan.
Bildpositioneringsverktyget finner du under BILD, POSITIONERA BILD.
Kom ihåg att alla mått specificeras i gällande konfigurerat måttenhet, pixels,
millimeter eller tum.
Ta bort marginaler Om detta val angivits kommer PixEdit att ta bort en individuellt
specificerad marginaltjocklek från vänster, höger, topp och botten. Om du redan
markerat ett område med funktionen VÄLJ OMRÅDE kan du använda dessa värden
Ange horisontell bildposition Slå på detta val för att justera sidornas horisontella
position. Du kan välja mellan att ange ett värde för horisontell position mätt från
första påträffade grafik på vänster sida, eller låta PixEdit centrera grafiken
automatiskt. Om du väljer automatisk centrering kan du även specificera ett fast
offsetvärde i förhållande till den uppmätta centerpositionen.
Specificera vertikal bildposition Slå på detta val om du behöver justera sidornas
vertikala position. Du kan välja mellan att ange ett värde för vertikal position mätt
från först påträffad grafik från toppen av sidan, eller att låta PixEdit centrera grafiken
automatisk. Om du väljer automatisk centrering kan du även specificera ett fast
offsetvärde i förhållande till den funna centrumpositionen.
Sidintervall Standardmässigt väljer PixEdit redan markerade sidor, men som med
alla flersidiga funktioner kan man också ange ett sidintervall enligt PixEdits syntax.
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Bortstrykning(censurering) och
kommentarer

Bortstrykning
Censurverktyget i PixEdit och PixView erbjuder säker borttagning av känslig
information i både digitalt skapade och skannade dokument, både med och utan
eventuell dold OCR-text. Efter lagring är det helt omöjligt att nå den bortstrukna
informationen. Känslig information blir inte bara dold, utan permanent borttagen och
ersatt med ett svart fält.
Under lagring av censurerade dokument blir även eventuella markeringar , metadata,
verktygs-tips, dolda länkar till både webbsidor och mejladresser permanent
borttagna. Vill man behålla den sortens extra information efter censurering, kan man
slå av det alternativet under PDF-importfliken i Verktyg, Inställningar
Enstaka dokument kan innehålla en omfattande samling av dold information, som
inte nödvändigtvis är synlig för vanliga användare. Den sortens dolda information kan
dock tas fram av användare med avancerade verktyg. När man sparar dokument
efter censur, rensar därför PixView och PixEdit bort den sortens information utan att
man som användare behöver tänka på detta. Den rensproceduren är inte
konfigurerbar och kan inte väljas bort.
Enkel bortstrykning, så här gör du: Aktivera censurverktyget på
verktygsmenyn och markera de områden med känslig information som ska
cenureras med hjälp av musen.
Större censureringsjobb: Om dokumentet som ska censureras innehåller mycket
känslig information kan man kombinera verktyget med textsökning för att hitta
förekomster automatiskt. Man kan även markera känslig information för att vid ett
senare tillfälle utföra censurering på de markerade områdena med ett enkelt
musklick. Vid mera omfattande censureringsjobb bör du slå på både verktygsfönstret
(F10) och sökfönstret för text (Ctrl F)
Markering av text för senare censurering: Använd detta verktyg för att
markera information som ska censureras vid ett senare tillfälle. Man kan
därefter spara dokumentet så att kollegor kan utvärdera förslagen till censur.
Som standard är markeringarna röda. För att ändra färg och andra egenskaper, kan
man klicka en gång för att aktivera markeringen och därefter högerklicka och välja
Egenskaper. Man kan också ändra storlek på markeringen genom att dra i hörnen.
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Censurera markerad information: När all känslig information markerats,
klickar du på den här knappen för att censurera den permanent. För att
censurera en ny markering, dubbelklicka markeringen eller använd menyn
under högerklick
När man direktcensurerar eller markerar för censur, så kommer
sökfältet för text automatiskt fyllas i med den känsliga information som
markerats, så att man kan söka efter flera förekomster.
Alternativt kan du skriva direkt i sökfältet och låta programmet leta upp texten.
Sökträffarna presenteras i en lista, så att man kan markera de förekomster
som ska censureras. Som standard blir alla sökträffar markerade för censur
när man använder knappen «Märk funnen text för bortstrykning»
Viktigt! I vissa fall använder PixEdit OCR-tekniken för sökningen. Du bör därför alltid
kolla om alla förekomster hittas och censurerats innan dokumentet publiceras.
Byt läge mellan text eller område Om dokumentet innehåller sökbar text,
kan man använda den här knappen för att växla mellan att dubbelklicka ett
ord, eller markera detta på vanligt sätt med musen när du markerar eller
direktcensurerar

PDF Kommentarer
Tänk på att det är en väsentlig skillnad på att kommentara och redigera i PixEdit.
Men redigeringsverktygen används till att göra permanenta ändringar i ett dokument,
så används kommentarerna för att markera eller ställa frågor angående delar av
innehållet på en sida.
För att få en översikt av alla kommentarer eller anmärkningar i ett dokument, kan du
klicka på fliken kommentarer i dokumentsammansättningsfönstret.
Lägg märke till att dokumentet måste sparas i PDF eller PDF/A för att tillvarata
infogade kommentarer. Om ett sådant dokument sparas i t ex TIFF, så kommer
programmet att ge en varning om att kommentarerna kan gå till spillo.
Notering För att lägga till en notering på en sida, aktivera detta verktyg och
klicka där på sidan du vill ha den. Noteringen, som är märkt med Ditt
inloggningsnamn, är nu klart för att fyllas på med valfri text. För att gömma
själva texten(inte symbolen) så klicka på krysset i textrutan. För att ta bort en
notering, klicka på symbolen och använd Del-knappen på tangentbordet.
Överstrykning, understrykning och genomstrykning
Dessa verktyg används på samma sätt. Aktivera önskat
verktyg, klicka och håll vänster musknapp nera medan du
markerar texten som ska tydliggöras. Behövs det en extra notering till markeringen,
så dubbelklickar du på texten.

36

Cirklar, rektanglar och linjer Dessa kommentarer kan,
efter att de infogats på önskat ställe, dubbelklickas för att
lägga till extra förklarande textrutor. För att ändra
egenskaper som genomskinlighet, strecktjocklek eller typ av linjeavslut, högerklicka
på markeringen.
I motsats till redigeringsverktygen så kan inte infogande av kommentarer spelas in
eller upp i makron.

Bokmärken
Bokmärken förenklar navigering i PDF-dokument.
Bokmärken kan fungerar som en innehållsförteckning
och gör det lätt för läsaren av ett PDF dokument att
finna de delar av ett dokument som är av intresse.
Bokmärken visas på vänster sida av huvudfönstret i PixEdit. Ett klick på ett bokmärke
tar dig direkt till sidan (och positionen på sidan) som bokmärket pekar på. Lägg märke
till att bokmärken endast kan sparas när du sparar filen i PDF filformat. Om du till
exempel hämtar in ett TIFF-dokument och lägger till bokmärken måste det sparas
som PDF för att kunna behålla sina bokmärken.
För att visa eller redigera bokmärken måste man först slå på fönstret för dokumentsammansättning. Det görs men hjälp av menyn Visa, Dokumentsammansättning eller
med knappen på verktygslinjen. Dokumentsammansättningfönstret kan användas i
tre olika lägen: Dokumentsammansättning, Kommentarer eller Bokmärken. Klicka på
bokmärkesfliken för att arbeta med bokmärken.
Med PixEdit kan du infoga, ta bort och flytta på bokmärken. När du sätter in ett nytt
bokmärke kan du skriva in namnet på bokmärket manuellt, eller så kan PixEdit tolka
text och använda den tolkade texten som namn på bokmärket. Bokmärken kan ha
olika utseende och egenskaper så som färg och texttyp. Ett bokmärke kan omfatta
en liten eller stor del av sidan och du kan välja hur området som bokmärket pekar på
ska visas när läsaren av dokumentet klickar på bokmärket. Till exempel kan du låta
visningsprogrammet visa hela sidan, ett litet område som anpassas till storleken på
visningsfönstret samt andra möjligheter.
Gå till ett bokmärke Klicka på bokmärket. Programmet kommer då att visa sidan,
samt den position på sidan bokmärket pekar på.
Skapa ett nytt bokmärke Vill du bara skapa ett bokmärke som pekar på en
speciell sida, och som visar hela sidan när läsaren klickar på bokmärket, är
det enklast att använda verktyget för ”Nytt bokmärke”. Gå först till sidan som
bokmärket ska peka på och klicka därefter på verktyget för Nytt bokmärke. Namnge
sedan bokmärket.
Genom att använda Bokmärkesverktyget kan du även ange vilket
område som ska visas när bokmärket används. Aktivera
Bokmärkesverktyget och dra därefter ut bokmärkesområdet. Som
standard kommer inte bokmärket att namnges. Namnet kan ändras genom att klicka
på texten och skriva in det nya namnet. Om du, före markeringen av området, även
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aktiverar textigenkänningsverktyget så kommer texten i det markerade området att
tolkas och användas i bokmärkesnamnet. Det förenklar arbetet med att infoga
bokmärken i stora dokument.
Bokmärkesegenskaper Egenskaperna hos ett bokmärke ändras i
dialogrutan för bokmärke under inställningar. Dialogrutan visas när du klickar
på ett bokmärke och därefter verktyget för bokmärke/inställningar, men det
enklaste sättet att få fram den dialogrutan på, är att högerklicka på bokmärket och
välja bokmärke/egenskaper.
Ta bort ett bokmärke Klicka först på bokmärket som ska tas bort och tryck
därefter på verktyget för borttagning av bokmärken. Om du behöver ta bort
flera bokmärken samtidigt kan du välja flera bokmärken genom att använda
Shift eller Ctrl-tangenterna i kombination med klick på oönskade bokmärken.
Dela dokumentsammansättningsfönstret Om du ofta arbetar med att
infoga bokmärken kan det underlätta betydligt att kunna se både bokmärken
och dokumentsammnsättning. Använd denna ikon för att dela fönstren
Flytta bokmärken Du kan flytta ett bokmärke till en annan position genom att klicka
på bokmärket, hålla ner vänster musknapp och därefter dra bokmärket till den
önskade positionen. Om du markerat flera bokmärken med hjälp av Shift eller Ctrltangenterna flyttas samtliga markerade bokmärken samtidigt.
Du kan organisera bokmärken i en trädstruktur. För att flytta in ett bokmärke under
ett annat markerar du först de bokmärken som ska flyttas, därefter drar och släpper
du dem över bokmärket.

Mätning av area och längd
Med hjälp av mätverktyget kan du enkelt mäta area, längd och vinklar i ett skannat
dokument, samt välja mellan olika mätenheter så som meter, millimeter eller tum.
Du kan använda både papper och reella koordinater. Uppmätta areor kan,
tillsammans med användardefinierade kommentarer enkelt kopieras och klistras in i
till exempel Microsoft Excel eller ett dokumenthanteringssystem.
Areakalkylator
Mätverktyget
har
en
kalkylatorfunktion som möjliggör mätning av flera
areor och sammanslagning av dessa för beräkning
av totalt uppmätt yta. Genom att använda + eller - knapparna kan du till exempel
mäta två områden, och sedan dra bort ett tredje markerat område. I takt med
markeringen visas de i en lista som uppdateras kontinuerligt. Längst ner på listan ses
summan av de uppmätta ytorna. Mätkalkylatorn har också en C och en CE knapp för
att ta bort hela eller markerat område.
Innan Du börjar Om du ska mäta i papperskoordinater, ange först vilken mätenhet
som ska användas från listan i verktygsmenyn. När du använder papperskoordinater
har du millimeter, centimeter, tum, pixlar och andra ”små” mätenheter tillgängliga.
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Mätning i papperskoordinater
Mätning i reella koordinater tillåter större
mätenheter
Vid mätning i reella koordinater måste du först ange storleksförhållandet mellan
dokumentet och verkligheten. Rullningslisten visar då ”större” mätenheter så som
meter, kilometer, fot och så vidare. När du aktiverar mätning med reella koordinater
frågar programmet om Du vill ange skala. Om du vet skalan, till exempel 1:100, kan
du knappa in den i den visade dialogrutan. Lägg märke till att ett dokument vid vissa
tillfällen kan ha olika skalor i horisontell och vertikal riktning. Skalan står vanligtvis
angiven nederst till höger på dokumentet. Om dokumentskalan inte anges, kan du
markera ett känt avstånd i dokument, och sedan knappa in det avstånd som det
markerade motsvaras av i verkligheten. Tillgängliga val visas automatiskt i
dialogrutan.
När du aktiverar mätverktyget visas ett fönster med alla värden till vänster på
arbetsytan. En lupp visas direkt under mätfönstret, för att underlätta exakt markering
i dokumentet. När du flyttar muspekaren sakta i dokumentet, märker du att PixEdit
automatiskt reducerar farten på markören. Om du flyttar pekaren mycket långsamt,
kan det hända att programmet flyttar markören så sakta att du endast ser rörelsen i
luppfönstret och inte i huvudfönstret. Det kan därför underlätta om man flyttar
blicken till luppfönstret när du närmar dig den punkt du vill markera. Luppfönstret
visar en kraftigt förstorad bild av området runt markören i dokumentet. Du kan öka
eller minska förstorningen i luppfönstret genom att klicka och dra med vänster
musknapp i luppen.
Längd Klicka längden du ska mäta. I den övre delen av mätfönstret finner du
markerade koordinater, deltavärden, vinklar och uppmätt längd. Avsluta
längdmätningen genom att trycka på höger musknapp.
Area Klicka och markera med musen för att markera ytan. Du kan även hålla ner
musknappen för att frihandsrita delar av arean. När det endast återstår en rak linje
tillbaka till starten, dubbelklickar du för att färdigställa mätningen. Det uppmätta
värdet läggs automatiskt i listan i mätfönstret. Du kan nu fortsätta mäta flera ytor.
Pågående mätning avbryts genom att högerklicka.
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Här ses ett exempel på tre uppmätta ytor
och listan (infälld). Först mättes tomten,
”-” aktiverades i mätfönstret, därefter
mättes hus och garage. Värden som dras
ifrån visas med röda tecken. Resultatet
visar fri yta på tomten.
Om du markerat fel, kan du använda
bakåtknappen på tangentbordet. Du kan
ta bort det sist markerade området från
listan och dokumentet genom att trycka
höger musknapp, eller alla markerade
områden genom att dubbelklicka höger
musknapp eller ”C” på kalkylatorn. Väljer
du ett värde i listan, kan du ta bort det genom att trycka på ”CE” knappen.
Listan som visar uppmätta ytor lägger som standard alltid ihop ytorna. För att dra
ifrån en area, använder du minustecknet i mätfönstret. Ytor som dras av, visas alltid
med röd färg i listan och i själva dokumentet.
Export av mätdata till andra program Hela, eller delar av listan kan kopieras och
klistras in i andra program. Tryck Ctrl-A för att markera hela listan, därefter Ctrl-C
för att kopiera till Windows klippbord. Listan kan klistras in direkt i Microsoft Excel
eller andra dokumenthanteringsprogram.
Lägga till kommentarer Till vänster om uppmätta ytor kan du lägga in en kort
beskrivning eller bokstavskod för varje uppmätt yta. Text som läggs in här kan
exporteras tillsammans med uppmätta värden.
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Redigeringsfunktioner

Ångra
Ångrafunktionen användas för att
korrigera fel utförda under
redigeringsprocessen. Använd Ångrasymbolen, Ctrl+Z eller REDIGERA,
ÅNGRA för att ångra en eller flera ändringar i dokumentet:
Ångra kan användas ända tillbaka till först utförda redigering i dokumentet, men kom
ihåg att ändringar gjorda tidigare än senast öppning av dokumentet inte kan ångras.
Många funktioner i PixEdit behandlar mer än en sida. Du kan, genom att gå till en
speciell sida efter behandling välja om du vill utföra Ångra endast på markerad sida.

Ångra gällande sida
Har du behandlat flera sidor med en funktion kan du givetvis ångra
ändringarna av alla sidorna med Ångra, men du kan också ångra ändringarna
på bara den sidan som är aktiv för ögonblicket. Denna funktion är effektiv
när du behöver inspektera och eventuellt ändra enstaka sidor efter att du har
behandlat ett sidomfång.

Gör om
Du kan ångra operationen Ångra genom att använda Gör om. Funktionen kan
används ända tills alla Ångraoperationer har blivit gjorda igen. Använd
symbolen Gör om eller REDIGERA, GÖR OM för att göra om en eller flera
utförda Ångra. Många funktioner i PixEdit behandlar mer än en sida. Du kan, genom
att gå till en speciell sida efter Ångra välja om du vill utföra Gör om endast på gällande
sida.
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Verktygsfönster (F10)
Vid arbete med själva innehållet på dokumentsidor är
det viktigt att göra verktygsfönstret synligt så att man kan
anpassa vart och ett av verktygen. Verktygsfönstret
anpassas beroende på vilket verktyg som angetts i
verktygsmenyn överst i programmet. Om du exempelvis
väljer textverktyget så visar verktygsfönstret möjliga val av
texttyper. Aktiverar du verktyget för att infoga linjer så
erbjuder verktygsfönstret olika typer av linjer, linjeavslut
och andra egenskaper. Använder du mätverktyget så visas
en längd och ytkalkylator.
Verktygsfönstret slås av och på med tangenten F10.
Normalt sett räcker det att infoga grafik med hjälp av
musen direkt på dokumentsidan. Om du däremot vill ange
exakta koordinater eller positioner, så kan du skriva in
dessa direkt i respektive fält i verktygsfönstret. För att
infoga tryck på ”Infoga” eller ”Klar” i verktygsfönstret.
Vid
omfattande
ändringar
på
dokumentsidor
rekommenderas användning av PixEdit i standardläge i
stället för kontorsläge. För att ändra använd, VERKTYG,
INSTÄLLNINGAR för att få bästa möjliga tillgång till alla tillgängliga verktyg.
Bilden visar hur verktygsfönstret ser ut när man aktiverat verktyget för bearbetning
av markerade områden.

Text
Använd den här ikonen för att infoga permanent text på en dokumentsida.
När du har aktiverat textverktyget, så erbjuder verktygsfönstret (F10)
ändring av texttyp, storlek, vinkel och andra egenskaper. Under själva
infogandet kommer en blå rektangel att omsluta texten. När inte du är nöjd med
textens placering, kan du justera den genom att dra hela rektangeln till önskad
position. Avsluta infogandet genom att högerklicka utanför rektangeln.
Lägg märke till att om du har text på Windows klippbord, så kan du klistra in den
genom REDIGERA; KLISTRA IN, eller CTRL-V I de flesta fall kan man markera ett
textblock i andra program och dra dessa direkt in på dokumentsidan.
Standardfärg på texten är svart. För att konfigurera textfärg, använd färgpaletten
(F4) eller Färgplockaren för att hämta någon befintlig färg från sidan.
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Markering av områden
De flesta funktioner i PixEdit kan utföras på markerade områden.
Dessutom kan man skala om, flytta, rotera och spegelvända de markerade
ytorna genom att klicka på pilarna i hörnen eller på sidorna av det markerade
området. Ett klick på höger musknapp tar bort markeringen.

Typer av markering
Om du aktiverar Verktyget för Markering av område och slår på Verktygsmenyn med
hjälp av funktionstangent F10, finns det flera metoder för att välja område.
Rektangulära och polygonala områden väljer all grafik innanför det markerade
området, medan Välj flera objekt endast väljer grafik som inte är i förbindelse med
något som går utanför det markerade området. Detta är mycket användbart om du
till exempel ska hämta text som ligger i ett rutmönster eller t ex ett ritningshuvud.
Rektangulära områden Aktivera Verktyget för markering av Rektangulära områden
och dra ut den önskade rektangeln genom att vänster musknapp hålls nere. Du kan
avbryta med höger musknapp.
Polygonala områden Använd följande metod för att markera ett polygonalt
område: Aktivera Verktyget för markering av polygonala områden och
markera alla hörn i polygonen. Alternativt kan du ‘frihandsrita’ det polygonala
området genom att hålla vänster musknapp nere och markera det område som ska
bearbetas på frihand. Det går utmärkt att kombinera metoderna under markeringen.
Avsluta markeringen med hjälp av ett dubbelklick med vänster musknapp. Ett klick
på höger musknapp tar bort markeringen.
Välj objekt Ikonen med valt område och trollstav kan med fördel användas
om området som ska markeras består av en sammanhängande symbol eller
område, som till exempel en ritningsram. Klicka helt enkelt på objektet som
ska markeras. Ett klick på höger musknapp tar bort markeringen. Lägg märke till att
programmet endast kan välja flera objekt i svartvita format.
Du kan även välja flera isolerade objekt innanför ett område utan att grafik som
korsar eller omgärdar markerade området berörs. Aktivera trollstaven och dra ut en
rektangel. PixEdit väljer endast fristående objekt som ej kolliderar eller korsar grafik
som når utanför det markerade området. Funktionen är mycket effektiv för att till
exempel extrahera tal ur en tabell.

Flyttning av markerat område
Efter att ha valt området som ska flyttas och är nöjd med grafikens nya position, kan
du klicka en gång på utsidan av det markerade området för att göra flyttingen
permanent. Du kan när som helt avbryta bearbetningen genom att klicka på höger
musknapp.
Om du vill flytta grafik till ett annat lager, aktiveras det nya lagret med hjälp av
Lagerkontroll (F9) efter att du har markerat området. Fortsätt därefter med
positioneringen tills grafiken har fått önskad position. Tryck därefter en gång på
vänster musknapp med markören på utsidan av det markerade området för att göra
flyttningen permanent.

43

Kopiering av markerade områden
Efter markering av ett område kan du kopiera det markerade området till en annan
position genom att hålla CTRL-knappen nere samtidig som du håller vänster
musknapp nere innanför det markerade området. Dra därefter med dig grafiken till
den nya positionen. Om du behöver kopiera många områden, kan du alternativt slå
på optionen för kopiering i Verktygsmenyn
När du är nöjd med grafikens position, klickar du en gång på utsidan av det
markerade området för att göra kopieringen permanent. Du kan när som helst
avbryta kopieringen genom att trycka på höger musknapp.
Om du vill flytta eller kopiera grafiken till ett annat lager, markera först området och
aktivera sedan ett nytt lager med hjälp av Lagerkontrollen. Fortsätt därefter med
positioneringen av grafiken och gör den permanent genom att klicka med vänster
musknapp med markören på utsidan av det markerade området.

Skala om på frihand
Genom att använda STRÄCK & ROTERA i menyn REDIGERA, går det att utföra exakta
omskalningar. Om du däremot inte vet vilken skalfaktor som ska användas innan
omskalningen görs, kan man använda omskalning på frihand.
Markera först ett område och dra sedan i pilarna som sitter i utkanterna av det
markerade området med vänster musknapp tills Du är nöjd med storleken.
Omskalningen kan avbrytas genom att klicka med höger musknapp, eller göras
permanent genom att trycka på vänster musknapp på utsidan av det markerade
området.

Spegelvänd
Genom att ”Överdriva” vertikal eller horisontell skalning, kan man få det markerade
området spegelvänt och omskalat samtidigt. Klicka en gång utanför området för att
göra ändringen permanent.
För att spegelvända utan någon form av skalning, markera först det
område som ska spegelvändas och använd därefter ikonen för
Spegelvändning på verktygsmenyn. Om du inte markerat ett
område så kommer hela sidan att bearbetas när du använder ikonen. Vill du behandla
flera sidor, markera dessa först i dokumentsammansättningsfönstret.

Frihandsrotering
Genom att använda STRÄCK & ROTERA i REDIGERA menyn, kan du utföra exakta
rotationer av markerade områden eller hela dokument. Om du däremot inte vet vilken
rotationsvinkel som kommer att användas, kan du använda dig av frihandsrotering.
Välj först ett område, och klicka en gång på insidan av det markerade området. Dra
sedan i roteringspilarna med vänster musknapp tills önskad vinkel uppnås.
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Roteringen kan avbrytas genom att klicka med höger musknapp, eller göras
permanent genom att trycka på vänster musknapp på utsidan av det markerade
området.

Klipp ut, Kopiera och Klistra in
Dessa kommandon används för att flytta innehåll
mellan PixEdit och andra
applikationer via Windows Klippbord. Innehåll från ett valt område kan kopieras eller
klippas ut och sedan klistras in som figurer, nya dokument eller sidor i PixEdit eller
andra applikationer. Du hittar dessa kommandon under menyn REDIGERA.
Klipp UT Markera ett område med “Välj Område” och sedan den visade
ikonen, REDIGERA, KLIPP UT eller CTRL-X för att flytta bildinnehållet till
Windows klippbord. Området töms och fylls med för tillfället konfigurerad
bakgrundsfärg i Färger (F4) Standard bakgrundsfärg är vitt. Notera att man även kan
markera ett sidintervall i dokumentsammansättningsfönstret och klippa ut dessa
sidor till klippbordet.
Kopiera Använd ikonen, REDIGERA, KOPIERA eller CTRL-C för att flytta en
kopia av det markerade området till klippbordet. I motsats till Klipp Ut så
påverkas inte det markerade innehållet när du använder Kopiera. Notera att
man också kan kopiera ett markerat sidintervall från dokumentsammansättningsfönstret till klippbordet.
Kopiera Förenade Lager På sidor med mer än ett lager, använd REDIGERA,
KOPIERA FÖRENADE LAGER för att slå samman alla lager till en fullfärgsbild till
klippbordet
Kopiera Skalenligt Även om du kanske oftast kopierar och klistrar in områden
internt i PixEdit, så kan ett kopierat området också klistras in i andra program. Om
du lägger ett mycket stort område på klippbordet kan det hända att den mottagande
applikationen inte klarar av att klistra in det. För att reducera mängden data på
klippbordet vid kopiering, kan du använda REDIGERA, KOPERA SKALENLIGT. Bilden
som då hamnar på klippbordet hämtas då från skärmen i aktiv skalfaktor istället för
från originaldokumentet.
Kopiera som text Använd REDIGERA, KOPIERA SOM TEXT för att kopiera digitalt
skapad text till klippbordet.
OCR och Kopiera som text För att kopiera text från ett obehandlat skannat
dokument, använd REDIGERA, OCR och KOPIERA SOM TEXT. PixEdit utför då OCR på
den markerade ytan och lägger sen den tolkade texten på klippbordet.
Klistra in Använd den här ikonen, REDIGERA menyn eller CTRL-V för att
klistra in dokument från klippbordet. När du klistrar in på en existerande
sida, så kan området flyttas, skalas om, vändas och roteras. Ett klick utanför
rutan fixerar området, och ett högerklick avbryter.
Notera att REDIGERA menyn också erbjuder möjligheter att infoga innehållet på
klippbordet som en ny sida, eller ett helt nytt dokument. Som ett alternativ till
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REDIGERA menyn kan du klicka en gång i dokumentsammansättningsfönstret och
sedan trycka CRTL-V på tangentbordet

Figurinfogning
PixEdit erbjuder flera alternativa metoder för att infoga figurer. Den enklaste
metoden är att använda PixEdits filutforskare (F3) eller Windows egna filutforskare
och helt enkelt dra in filen direkt på en dokumentsida.
Du kan även använda REDIGERA, FIGUR, INFOGA för att sedan välja filen som ska
infogas. Ett annat alternativ är att använda Öppna-rutan och slå på valet ”Infoga som
figur i aktivt lager”.
Oavsett vilket sätt man väljer visas figuren svävande över det existerande
dokumentet, och kan skalas om, roteras eller flyttas till önskad position innan den
sätts fast genom att klicka en gång på utsidan av det automatiskt markerade området
som ramar in figuren.
Kom ihåg att en figur, som all annan grafik, kan infogas i vilket rasterlager som helst
i dokumentet. Innan figuren sätts fast genom att klicka på utsidan av det markerade
området, kan du aktivera önskat lager med hjälp av rutan Lagerkontroll.

Ta ut Figur
Genom att markera ett område och lagra
detta som ett nytt dokument eller en figur,
kan man lätt bygga upp ett bibliotek med
figurer som kan användas vid ett senare
tillfälle.
PixEdit skiljer inte på figurer och bildfiler,
eftersom en bildfil kan användas som en
figur i ett annat dokument.
Markera först området som ska lagras som
en figur och klicka på REDIGERA, FIGUR, TA
UT. Skriv eller välj ett filnamn och klicka
OK. Kom ihåg att ett område kan lagras i alla
filformat med stöd genom att välja fil och kompressionstyp i dialogrutan.
Det finns även en alternativ metod: Klicka på ARKIV och välj SPARA SOM, skriv eller
välj filnamnet och se till att möjligheten MARKERING är påslaget. Avsluta med OK.

Sudda
PixEdit erbjuder en rad olika metoder för att ta bort grafik, men det bästa
verktyget för ändamålet är naturligtvis programmets verktyg SUDD.
Alternativt kan du ta bort områden genom att markera först och sedan
använda Del, använda REDIGERA, TA BORT eller TA BORT UTANFÖR.
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Borttagna områden får gällande bakgrundsfärg. Bakgrundsfärgen kan konfigureras
med hjälp av färgväljaren, funktionstangent F4. Du kan även hämta en bakgrundsfärg
med hjälp av färgplockaren.
Suddverktyg I Verktygsmenyn för borttagning finns följande alternativ: Frihand,
rektangulärt och polygonalt Sudd. Lägg märke till att både det rektangulära och det
polygonala verktyget även kan användas för att ta bort information på utsidan av det
markerade området.
Du kan även infoga Hjälplinjer i dokumentet för att ta bort ’på utsidan’ av hjälplinjerna
med hjälp av REDIGERA, TA BORT FLERSIDIGT och välja UTANFÖR HJÄLPLINJER.
Hjälplinjer infogas genom att dubbelklicka på dokumentlinjalen i huvudfönstret.
Frihandssudd Använd detta verktyg för mindre jobb eller där det ställs
stora krav på noggrannhet. Både penntjocklek och form kan ändras.
Rektangulärt sudd Manuell städning och borttagning av områden görs
snabbast med hjälp av det rektangulära suddet, då man sparar ett
knapptryck varje gång jämfört med att välja ett område med saxen och
sedan tryck DEL. Markera två av hörnen på området som ska ta borts genom att
använda vänster musknapp.
Polygonalt sudd Städning och borttagning av komplicerade områden görs
bäst med det här verktyget. För borttagning av lätt tillgängliga områden bör
du använda det Rektangulära Verktyget, eftersom det är enklare att
använda. Aktivera verktyget och starta digitalisering av området som ska tas bort.
Dubbelklicka för att stänga det polygonala området och fullborda borttagningen. Vid
uppmärkning av exakt och speciellt invecklad form på området, kan du hålla
musknappen nere medan musen flyttas. Du kan naturligtvis kombinera båda
metoderna vid markering av området.
Flersidig borttagning av marginaler Om du har behov av att sudda samma
område på flera sidor i ett moment, sätt först in hjälplinjer genom att dubbelklicka
på linjalerna (F5) och använd sedan REDIGERA, TA BORT FLERSIDIGT. Ange om du
vill ta bort på utsidan eller insidan av hjälplinjerna och tryck sedan OK.
Innan du städar marginaler över många sidor, lönar det sig oftast att
använda funktionen STAPLA SIDOR så att du kan se alla sidor transparenta
innan hjälplinjerna infogas

Färger
Med färgväljaren kan du välja för- och bakgrunds färger genom att
klicka med alternativt vänster och höger musknapp i färgområdet.
Färgen du väljer används till penna och fyllning när du ritar. Du kan
finjustera färger genom att klicka i en av de rektanglar som indikerar
för- och bakgrunds färg. Textfälten blir tillgängliga och du kan skriva
in önskade värden eller dra i RGB-staplarna. Du kan byta för- och
bakgrundsfärg genom att klicka på de små pilarna Färgväljaren byter
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mellan svart/vitt(två färger), gråskala och fullfärgsläge beroende på vilken sorts
dokument som är aktivt.

Färg Plockaren
Med färgplockaren kan du hämta färger från det aktiva dokumentet genom
att klicka vänster eller höger musknapp. När verktyget är aktiverat kommer
menyn FÄRGER att visa vilken färg som är under markören vid förflyttning i
dokumentet.
Hur man hämtar den vanligaste färgen i ett område I vissa fall är det
användbart att hämta upp den mest förekommande färgen i ett område.Om du
exempelvis vill ta bort bakgrundsfärgen på en dokumentsida, kan du istället för att
klicka på en bestämd punkt, dra ut ett område på ett ställe där det är mer
bakgrundsfärg än andra färger. Färgplockaren kommer då att hämta upp och spara
den vanligaste färgen i den angivna området. Använd därefter BILD; FÄRGER; TA
BORT EN BESTÄMD FÄRG med en tolerans på ca 8-10% för att ta bort bakgrunden
på hela sidan, eller ett markerat område. Standardfärgen för ersättning är vit. Om du
inte angivit en ersättningsfärg så kommer bakgrundsfärgen i detta exempel att
ersättas med vitt. För att hämta upp en annan ersättningsfärg, använd färgpaletten
eller färgplockaren och klicka med höger musknapp för att definiera ersättningsfärg.
Om det aktiva dokumentet är av typen fullfärg, kan du byta till en egendefinierad
färgpalett i färgväljaren. Med färgplockaren kan du samla in 64 olika färger och
spara i den egendefinierade färgpaletten.

Rektanglar
Aktivera först verktyget och flytta muspekaren till det hörn där rektangeln
ska börja. Klicka en gång på vänster musknapp, och dra ut rektangeln till
önskad storlek. Använd Ctrl på tangentbordet för att behålla samma storlek
i horisontell och vertikal riktning.
Färgen bestämmer du genom att använda färgväljaren som du slår på med
funktionstangent F4. Du kan även hämta en färg med hjälp av färgplockaren.
Om du behöver ändra strecktjocklek, använda cirkelsegment i hörnen eller använda
andra valmöjligheter, kan du använda verktygsmenyn för rektanglar som visas när
du aktiverar rektangelverktyget. Om du behöver använda verktygsmenyn efter att
påbörjad digitalisering använder du Esc på tangentbordet. Digitaliseringen sätts då i
väntelägeläge medan du anger nya värden i menyn. Detta indikeras med en röd
rektangel runt verktygsmenyns dialogruta.

Frihandsritning
Aktivera frihandsverktyget för att rita på frihand på en dokumentsida. Lägg
märke till att muspekarens storlek indikerar penntjockleken. Använd

48

verktygsfönstret(F10) för att ändra penntjocklek och andra egenskaper. För att ändra
färg, använd färgpaletten(F4) eller färgplockaren

Cirklar och Ellipser
Aktivera verktyget genom att trycka på ikonen och håll ner CTRL-knappen
för att rita cirklar. Ellipser ritas på samma sätt dock utan att använda CTRLknappen. För att ändra penntjocklek, fyllning, metod för insättning och andra
egenskaper, använd verktygsfönstret (F10). Färgen hämtar du i färgpaletten (F4)
eller med Färgplockaren.
Lägg märke till att du också kan ange exakta värden i millimeter, tum och andra
måttenheter i verktygsfönstret.
Om du behöver ändra värden i verktygsfönstret efter påbörjad digitalisering, kan du
trycka ESC på tangentbordet. Digitaliseringen sätts då i vänteläge medan du ändrar
värden i verktygsfönstret. Detta läge indikeras med en röd rektangel runt
verktygsfönstret.

Bågar
Bågar infogas genom att klicka fast en startpunkt, en punkt som bågen ska
gå genom och en ändpunkt. För att ändra penntjocklek, fyllning och andra
egenskaper, använd verktygsfönstret (F10). Färgen hämtar du i färgpaletten
(F4) eller med Färgplockaren.
Du kan avbryta operationen genom att trycka på höger musknapp.
Verktygsfönstret erbjuder värden i millimeter, tum och andra måttenheter samt typ
av linjeavslut.
Om du behöver ändra värden i verktygsfönstret efter påbörjad digitalisering, kan du
trycka ESC på tangentbordet. Digitaliseringen sätts då i vänteläge medan du ändrar
värden i verktygsfönstret. Detta läge indikeras med en röd rektangel runt
verktygsfönstret.

Polylinjer
Polylinjer är sammanhängande linjesegment som infogas genom att
digitalisera vart och ett av segmenten. Klicka där första linjen ska starta, och
fortsätt att klicka vidare tills du infogat önskat antal segment. För att avsluta
så dubbeklickar du på den sista punkten. För att ändra penntjocklek, fyllning och
andra egenskaper, använd verktygsfönstret (F10). Färgen hämtar du i färgpaletten
(F4) eller med Färgplockaren. Vill du avbryta infogandet så högerklickar du. För att

49

automatiskt knyta ihop en serie polylinjer kan du hålla ner CTRL-knappen och
dubbelklicka för att avsluta.
Om du behöver ändra värden i verktygsfönstret efter påbörjad digitalisering, kan du
trycka ESC på tangentbordet. Digitaliseringen sätts då i vänteläge medan du ändrar
värden i verktygsfönstret. Detta läge indikeras med en röd rektangel runt
verktygsfönstret.

Dimensionering och måttsättning
Detta verktyg infogar dimensionslinjer med uppmätt längd i konfigurerad
måttenhet. Första gången dimensionslinjen används i ett dokument anger
man dokumentets skala. Detta görs genom att definiera en speciell skala,
eller genom att digitalisera ett känt avstånd.
För att infoga en dimensionslinje, klicka på start och ändpunkten. Flytta sendan
muspekaren så att ”mättexten” placeras på önskat avstånd från själva linjen. När du
är nöjd med placeringen klickar du en gång till för att göra infogningen permanent.
Dimensionslinjekonfigurering Genom att konfigurera verktyget kan du ändra
linjetjocklek, form på pilspetsar, texttyp och många andra egenskaper för
dimensionslinjen, exempelvis horisontell/vertikal låsning under infogande.
Konfigurering kan göras innan man börjar använda verktyget, men man kan även
ändra dessa under indigitalisering. Om du under infogandet behöver konfigurera om
Verktyget, tryck ESC på tangentbordet. Programmet går då över i vänteläge medan
du ändrar egenskaperna eller infogar nya värden knutna till verktyget.
Verktygsmenyn slås av eller på med funktionstangent F10 på tangentbordet.
Definiera dokumentskala Använd den här ikonen för att definiera
dokumentets skala. Du kan ange skala direkt, till exempel 1:50, eller ange
för programmet det verkliga avståndet mellan två punkter som du
digitaliserar. Man kan även definiera koordinatsystemets origo.

Lagerkontroll
Viktigt: Var uppmärksam på att användandet av flera
rasterlager gör att man är tvungen att använda TDF som
lagringsformat. Om du endast vill lägga till kommentarer
och anmärkningar, bör du istället använda PDF-kommentarerna i
PixEdit.
Varje sida i ett dokument kan bestå av flera lager. Tänk dig att
dokumentet består av en bunt genomskinliga blad, där varje blad
representerar ett lager. Lagren avslutas med en vit sida i botten
som inte kan ändras.
När du ser dokumentet (”bunten” med blad) uppifrån, kommer all svart/vit
information eller grafik att vara synlig mot det vita bottenarket, under förutsättning
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att det inte är en färgbild som öppnats. Med hjälp av Lagerkontrollen kan man ändra
ordningsföljd och visning av lagren. Du kan även konfigurera varje lagers färg så att
du enkelt kan se skillnad på informationen i de olika lagren . Man kan även flytta eller
kopiera data mellan lagren. Ett dokument kan innehålla upp till 8 olika lager. Varje
lager har en uppsättning med kontrollikoner i Lagerkontrollen. Till varje lager kan
man ändra:
Lagernamn Lagrets namn kan ändras genom att klicka på texten i rutan för
lagerkontroll. Vid lagring av dokument med mer än ett lager bör du använda TDF
formatet. Om du väljer att använda ett annat format som inte stödjer dokument med
flera lager (som till exempel TIFF), måste du lagra varje lager som en separat fil.
Detta görs enklast med hjälp av SPARA SOM i ARKIV menyn.
Lagerfärg Du kan välja mellan 20 förhandsdefinierade färger. Om du önskar en helt
egendefinierad färg kan du trycka på knappen för flera färger i Lagerkontroll. Färgen
för ett lager som innehåller en färgbild kan inte konfigureras.
Prioritet Lagrens position kan regleras med hjälp av
prioritetsikonerna. Figuren till höger visar ikonerna för Uppåt,
Neråt, till Toppen och till Botten. Du kan även använda LAGER-menyn för detta
ändamål.
Visning Varje lager kan göras synligt eller osynligt efter behov. Var
uppmärksam på att även om ett lager är synligt, kan information i ett lager med
höger position dölja grafik i ett lager med lägre position om grafiken i lagret ‘över’ är
större eller fetare än grafiken i lagret under.
Aktivera Efter öppning av normal grafik med ett lager kommer alltid det
översta lagret att vara aktiverat för redigering, även om rutan för Lagerkontroll
inte är öppnad. Alla lager i dokumentet kan aktiveras för redigering eller infogning av
grafiska primitiver. Genom att först markera ett område i ett lager och sedan aktivera
ett annat lager, kan man lätt flytta eller kopiera grafik mellan de olika lagren i PixEdit.
Flersidiga lager Flersidiga lager gäller för flera sidor eller grupper av flera sidor.
Använd höger musknapp på Lagerkontroll för att hitta dialogrutan för flersidiga lager.
Du kan markera de sidor i Dokumentsammansättningsfönstret som ska omfattas
innan lagret skapas. Som vanligt vid hantering av flersidiga lager kan Du senare ändra
dessa sidor genom att högerklicka på lagret.

Rutnät
Rutnätet är ett mönster av linjer eller punkter som visas tillsammans med
dokumentet. Rutnätet blir inte lagrat eller utskrivet eftersom det endast har
till uppgift att vara en hjälp under redigeringsprocessen.
Rutnätet kan göras ”magnetiskt” genom att använda ikonen till vänster, eller
VISA; INFOGA I RUTNÄT. Alla följande digitaliseringar kommer då att justeras
till närmaste punkt i rutnätet. Du kan slå på eller av rutnätet genom att
använda VISA, RUTNÄT eller genom att använda ikonen. Typ, avstånd och startpunkt
kan konfigureras genom att använda VISA, DEFINIERA RUTNÄT.
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Vid kraftig utzooming kan avståndet mellan hjälplinjerna bli mindre än 3 pixels på
skärmen. PixEdit slår i dessa fall automatiskt av visning av hjälplinjerna. Så snart
zoomfaktorn minskar slås hjälplinjerna automatisk på.
Med kraftig inzooming däremot, kommer man i vissa fall att uppleva att rutnätet
försvinner från skärmen på grund av att utsnittet som visas inte innehåller rutnät.
PixEdit slår då på pixellinjerna för att indikera att hjälplinjerna fortfarande är i
funktion. Om du har hjälplinjesnäpp aktiverat, märker du att det kan vara svårt att
se exakt var en punkt sätts in. Det betyder att om man behöver zooma kraftigt i
detalj är det en fördel att slå av hjälplinjerna.
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Effekter och Filter

Vid normal kontorsskanning behöver man normalt inte PixEdits grafiska effekter eller
filter. Men i de fall man förbereder skannade dokument eller bilder för vidare teknisk
bearbetning eller bildanalys, så finner man ett flertal användbara verktyg för detta i
PixEdit. Notera att alla tillgängliga funktioner inte är dokumenterade i den här
manualen. Det är därför en god ide att titta igenom menyerna direkt i PixEdit.

bearbetas.

Notera att de flesta funktioner i PixEdit kan utföras på områden
markerade med
verktyget “Välj Område”. Om man inte markerar
ett område innan man kör en funktion, så kommer hela sidan att

automatiskt under inskanning.

Notera också att de flesta funktioner kan
spelas in som makron och sedan köras på
sidintervall,
hela
filstrukturer
eller

Förbättring av kontrast
Blekta dokumentsidor skannade i färg eller
gråskala kan ofta få låg kontrast. Du kan automatisk
höja kontrasten på sådana sidor med hjälp av
funktionen BILD, FÄRG, FÖRBÄTTRA KONTRAST. Nedan ser
du ett exempel på en dokumentsida före och efter
kontrastförbättring. Som de flesta andra funktioner i PixEdit,
kan funktionen utföras på valda områden, på flera sidor eller på många dokument
med hjälp av Jobbguiden. Sidor med god eller perfekt kontrast förblir oförändrade.
Du kan till en viss grad påverka den automatiska kontrastförbättringen genom att
öka procentvärdet i dialogrutan för denna funktion. Standardvärdet är 1 %.

Ljusstyrka och kontrast
Detta verktyg fungerar på både markerade områden och hela dokument.
Skannade eller digitala fotografier har sällan perfekt ljusstyrka och kontrast.
Kontrastjusteringen ökar eller minskar skillnaden mellan ljusa och mörka
områden, medan ljusstyrkan ändrar den generella ljusstyrkan.
Lägg märke till att det är en fördel att ändra både ljusstyrka och kontrast innan du
trycker ”Använd!”, eftersom man då får ut mest möjligt av justeringarna. Tryck
”Använd !” när du är nöjd med justeringen.
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Gör skarpare
Använd BILD, FILTER, GÖR SKARPARE funktionen för att göra oskarpa bilder
skarpare. Kom ihåg att det kan vara nödvändigt att använda en låg
zoomfaktor, förslagsvis 100%, när du ska göra en bild skarpare.
Om du tycker att bilden blir för skarp, kan du med fördel använda BILD, FILTER,
FLERA FILTER och välja GÖR LITE SKARPARE.

Ta bort färg
Den här funktionen gör det möjligt att ta
bort
dokumentets
bakgrundsfärg,
eller
angivna delar av dokumentet med en given
färg. Om du t ex har skannat ett dokument tryckt på
gult papper, och vill ändra den bakgrunden till vitt,
använder du funktionen Ta bort färg.
Aktivera först färgväljaren, dra sedan ut ett område som är representativt
för den bakgrundsfärg du vill ha bort med hjälp av musen. Det har ingen
betydelse om en del av området innehåller lite text eller grafik, så länge
bakgrundsfärgen utgör huvuddelen av ytan. Använd därefter BILD, FÄRGER, TA BORT
FÄRG eller ikonen på verktygslinjen för att få fram dialogrutan för färgborttagning.
Här kan man ange toleransen för det markerade området du angav med färgväljaren.
I nedanstående exempel blev den toleransen satt till 10 %. Orsaken till den relativt
höga toleransen är att i detta exempel så varierar den gula bakgrunden ganska
kraftigt. Som de flesta andra funktioner i PixEdit, kan funktionen utföras på
markerade områden, på flera sidor eller på många dokument med hjälp av
Jobbguiden.

Gör oskarp
Använd BILD, FILTER, GÖR OSKARP för att ta bort väldigt skarpa kanter i
bilden. Funktionen kan även användas för artistiska ändamål.

Relief
BILD, FILTER, RELIEF används för artistiska ändamål. Relief-funktionen
skapar en 3D-effekt med hjälp av skuggor.
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Median Filter
BILD, FILTER, MEDIAN är ett brusreduktionsfilter som tar bort eller dämpar
effekten av raster i inskannade bilder.

Flera filter (avancerat)
BILD, FILTER, FLERA FILTER innehåller en rad filter för artistiska ändamål.
Här finns filter för att framhäva kanter, konturer o.s.v. Du kan även skapa
dina egna filter för helt specifika effekter. Lägg märke till att denna dialogruta
ger dig en förhandsvisning av varje filter. Om du inte är nöjd med området som visas
i den rutan kan du panorera till en annan position i bilden genom att klicka i
förhandsvisningen, för att därefter hålla ner vänster musknapp medan du flyttar
markören.
Om du har speciella önskemål inom bildbehandling kan du även skapa dina egna
filter. Tryck lägg till i FLERA FILTER dialogen för att skapa ditt eget filter.
Ett egendefinierat filter består av en matris av koefficienter. Matrisen förändrar
pixelfärgen en efter en genom att använda koefficienterna i matrisen och färgen hos
närliggande pixlar. En matris har normalt en storlek på 3x3, 5x5 eller 7x7 och
koefficienterna kan endast ha integervärden. Om du vill använda decimaltal måste
du multiplicera talen med en passande faktor 10 för att sedan specificera en divisor i
divisorfältet.
Biasvärdet bestämmer den slutgiltiga ljusstyrkan i bilden. Ett positivt värde ger ett
ljusare resultat, medan ett negativt värde ger mörkare bilder.
För att optimalisera tidsåtgången för ett definierat filter är det en stor fördel att
endast använda en 3x3 matris. Processen blir betydligt tyngre om du använder 7x7
matris.
När du är nöjd med resultatet i förhandsgranskningen ger du filtret ett lämpligt namn
och trycker OK. Filterdialogen visar därefter ditt nya filter tillsammans med andra
standard och egendefinierade filter.

Färgbalans
Verktyget för färgbalans finns på ikonlinjen. Med detta verktyg kan du
justera intensiteten till varje enstaka primärfärg i bilden. Om du markerat ett
område med områdesväljaren så utförs färgjusteringen endast på det
markerade området, t ex ta bort röda ögon. Verktyget kan endast bearbeta
existerande färger. Om en pixels färger är röd = 255, grön = 255 och blå = 0 (yellow)
så kommer inte ändringar av blå färg att ha någon effekt på denna pixel.
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Jämna ut histogram
Använd denna funktion för att
framhäva små, men viktiga detaljer
i mörka delar av dokumentet. Tänk
på att använda funktionen med en hög grad
av försiktighet, eftersom sidor med normal
eller god kvalitet kommer att få lägre
läsbarhet efter behandling. Funktionen finns
under I BILD, FÄRGER, JÄMNA UT
HISTOGRAM.
För att framhäva så små bildvariationer som
möjligt bör man, som bilden visar, markera
ett område runt den del som är intressantast innan du jämnar ut histogrammet.

Reducera Antal Färger
Under menyn BILD väljer du FÄRG, REDUCERA FÄRGER. Du kan reducera en
fullfärgsbild till antingen 16 eller 256 färger med Windows standard palett
eller en optimaliserad palett. Om inte det är speciellt behov för standard
Windows palett så ger en optimaliserad palett bästa resultat.
Funktionen används oftast för att skapa konstnärliga efftekter. Kom ihåg att vissa
kompressionstyper inte fullt ut utnyttjar en sida med reducerat antal färger. I PDF
eller TIFF formatet bör du använda kompressionstypen Deflate för maximalt
utnyttjande av färgreduktionen.

Konvertera till 24 bit. (Förena Lager)
Vissa funktioner i PixEdit fungerar endast på sidor fullfärg.Till exempel så går
det inte att infoga färgade linjer på ett dokument som skannats i svartvitt.
När man öppnar en svartvit dokumentsida, så kommer menyer och ikoner
som behandlar färgfiler att vara utgråade. Om du ska kunna utföra färgfunktioner på
en sådan sida måste du först använda BILD, FÄRGER, KONVERTERA TILL 24 bit.
Lägg märke till att funktionen samtidigt kommer at slå ihop eventuella extra lager
som finns på sidan.

Konvertering av färgsidor
Med menyn BILD, FÄRGER kan du ändra internrepresentationen av en
färgsida. Du kan reducera antalet färger, göra om sidan till gråskala, göra
om till en svartvit bild med hjälp av olika tekniker samt separera ut olika
färggrupper till lager. Du kan även gå andra vägen; Konvertera en ren svart/vit sida
till full 24 bits internrepresentation så att du kan fortsätta att jobba med
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dokumentsidan med hjälp av färgfunktioner. Välj mellan två metoder för att göra om
en färgsida till svartvit:
Enkel konvertering Den här metoden kan med fördel användas om du av misstag
skannat en sida i färgläge. Välj mellan Lineart eller Tröskling. Skillnaden mellan dessa
metoder är att tröskling möjliggör justering av intensiteten hos de bildpunkter som
ska tvingas till att bli vita, något som inte erbjuds med lineart.
OBS: Enkel konvertering är inte avsett för att göra om digitala fotografier till
svartvita. Använd Feldiffusion (Error Diffusion) för att göra detta.
Feldiffusion Den här metoden är bättre lämpad för att göra om
en färgbild till en tryckbar svartvit sida. Tänk på att den här
metoden resulterar i större filer än Enkel konvertering. Trots det
bör du använda den om du önskar att behålla bästa möjliga
kvalitet på bilden.
PixEdit erbjuder tre olika metoder : “Floyd Steinberg”, “Jarvis,
Judice and Ninke” and “Stucki”. Feldiffusionlämpar sig inte så väl
för utskrift på laserskrivare. Orsaken är att feldiffusion genererar
mycket små punkter. Då dessa små punkte har en tendens att
växa vid laserutskrift, blir ofta utskriften oklar. Om filen ska
skrivas ut på en laserskrivare bör man istället använda
halvtoning.
Halvtoning
Den här metoden är mycket
passande
för
svartvita
laserutskrifter och tryck. Om man
studerar en svartvit bild ur en
tidning med lupp, så märker man
att bilden består av ett stort antal
rasterpunkter med varierande
storlek. Mörka delar av bilden
består av stora rasterpunkter,
medan ljusa delar innehåller små
rasterpunkter.
Eftersom filen har begränsad upplösning, så kommer varje enstaka rasterpunkt
innehålla ett begränsat antal pixlar. Antalet gråtoner som kan representeras med
hjälp av rasterpunkter kommer därmed att reduceras om upplösningen är låg.
Lägg märke till att man kan välja antal gråtoner i resultatfilen. Ett stort antal gråtoner
ger färre punkter men lägre punktupplösning. Punktupplösningen mäts i LPI (lines
per inch). Välj antal gråtonsnivåer och slutgiltig upplösning i förhållande till
rekommendationer från tryckeriet.
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Förtunna
Processen tar bort ett eller flera ”pixelskal” på
markerad grafik . Om man utför många Förtunna
operationer kommer endast ett ”skelett” av grafiken
att återstå. Om du slår på Erodera tas grafik bort utan att
kontrollera om den tillhör objektets skelett. Funktionen
finns både på Verktygsmenyn och i BILD, EFFEKTER,
FÖRTUNNA. Om du inte väljer ett område kommer hela
dokumentet att bli förtunnat.
Lägg märke till att programmet endast kan förtunna
dokument i svartvitt format.

Konturisering
Konturisering tar bort alla pixels innanför det
yttersta skalet av fet grafik . Konturisering av fet
grafik
kan
som
de
flesta
andra
bildbehandlingsfunktioner, utföras på markerade områden
eller hela dokument. Välj området som ska konturiseras,
välj därefter BILD, EFFEKTER, KONTURISERA.
Lägg märke till att programmet endast kan konturisera
dokument i svartvitt format.

Fet
Funktionen gör för tunna linjer och grafik fetare.
Funktionen
kan,
som
de
flesta
andra
bildbehandlingsfunktioner, utföras på markerade
områden eller hela dokumentet. Välj område och använd
därefter BILD, EFFEKTER, FET. Om du inte väljer ett
område, kommer all grafik i dokumentet bli fetare. Lägg
märke till att funktionen endast kan bearbeta dokument i
svartvitt format.
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Invertera
Inverteringsfunktionen byter svart med vit och vit
med svart i svart/vita dokument. I färgdokument
kommer det högsta värdet av varje färgkomponent
att bytas ut mot lägsta, den näst högsta med den näst
lägsta och så vidare. Om inget område markerats kommer
hela dokumentet att inverteras.
Inverteringskommandot finns under BILD, EFFEKTER,
INVERTERA.

Banner
Med hjälp av BILD, EFFEKTER,
BANNERISERA
kan
man
skapa
halvgenomskinliga svart/vita filer som
användas som ”stämplar” eller banner när
infogas i andra filer som figurer. Banner
används även tillsammans med utskrifter som
behöver märkas med speciell information under
utskrift. Mer information om detta finns under
utskriftskommandon. Hela dokumentet eller
markerade områden kan göras om till banner.

kan
dessa

Mättnadsfaktorn bestämmer hur genomskinlig stämpeln ska vara. En låg faktor gör
stämpeln svag och väldigt genomskinlig, medan en hög faktor har motsatt effekt.
Lägg märke till att programmet endast kan skapa banner av filer eller information i
svartvit format.

Fyll
Du kan använda verktyget för att
fylla inneslutna områden med
svart, eller för att ta bort
isolerade svarta symboler (fylla
med ”vit”). Lägg märke till att
programmet endast kan fylla grafik i
svartvitt format.
Kom ihåg att området som ska fyllas måste vara helt inneslutet så att inte fyllningen
”läcker” ut till andra områden som inte ska fyllas. Om operationen tar längre tid än
väntat, är det möjligt att detta pågår. Använd i så fall ångra efter fyllning. Bilden
visar ett stängt utrymme efter fyllning.
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Filtrera
PixEdits
filterfunktioner
kan
används för enkel borttagning av
oönskat brus och fläckar i ett
dokument. Lägg märke till att man endast
filtrera dokument i svartvita format.

kan

Funktionen kan användas som ett separat
verktyg genom att använda verktyget
FILTRERA, innanför ett markerat område
på hela dokumentet. De två senare
alternativen är tillgängliga genom att
använda menyn BILD, STÄDA.

eller

Resultatet av filtreringen bör alltid inspekteras, eftersom grafik som ska vara kvar
kan bli borttaget.

Filter typer
Följande möjligheter finns i verktygsmenyn för filter som slås på automatiskt med val
av filterikonen eller i menyn REDIGERA, KORREKTION, FILTER:
Enstaka pixlar Tar bort alla fristående pixlar eller fristående "hår" på grafik.
Linjer mellan Ta bort linjer som har en tjocklek som ligger mellan två angivna
värden.
Objekt bestående av mellan Tar bort isolerad grafik som består av ett givet antal
pixlar mellan två angivna värden. Kom ihåg att t.ex. en samling av 3 x 3 pixlar består
av 9 pixlar.
Grafik, area mellan Tar bort isolerad grafik som har en area mellan två angivna
värden. Arean beräknas från största möjliga mått.

Fläckborttagning
En del skannade dokument innehåller ibland oönskad grafik i form av prickar eller
små fläckar. Sådan oönskad information reducerar läsbarheten av ett dokument.
Fläckiga dokument tar upp mer lagringsutrymme än nödvändigt, plus att det program
som används för visning också kommer att använda mer tid för att hämta fram
dokumenten på skärmen.
Du kan ta bort dessa fläckar automatiskt genom att använda menyvalet Bild, Ta bort
fläckar, eller genom att använda ikonen för fläckborttagning på verktygsmenyn.
Lägg märke till att all fläckborttagning innebär en risk för att relevant information kan
försvinna. Du bör därför använda fläckborttagning med försiktighet. Om du är osäker
på hur man bäst ställer in fläckborttagningen i PixEdit, bör du använda valet Enkel
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eller Grundlig i dialogrutan. Dessa val är mycket säkra, men du bör i alla fall
kontrollera resultatet. Lägg märke till att dialogrutan för fläckborttagning erbjuder
förhandsgranskning av tillgängliga val, något som snabbt visar vilken metod som
fungerar bäst på just ditt dokument.
Fläckborttagningen i programmet kommer så långt det är möjligt att undvika att ta
bort delar av halvtonsbilder och mönster som ska vara kvar.
Fläckborttagning kan utföras på aktiv sida, på ett sidomfång eller på alla sidor i
dokumentet.
Lägg
märke
till
att
du
kan
markera
sidorna
i
Dokumentsammansättningsfönstret med hjälp av musen, så att du slipper knappa in
sidomfånget manuellt. Som alla andra funktioner i programmet, kan du spela in en
fläckborttagningsoperation i ett makro, för att därefter spela upp det på hela
kataloger eller mappstrukturer som innehåller tusentals eller miljontals
dokumentfiler. Klicka här för att läsa mer om användande av makro.
Enkel fläckborttagning Använd detta val för skonsam borttagning av fläckar.
Programmet analyserar dokumentet och väljer en anpassad nivå på
fläckborttagningen. Om resultatet inte är rent nog efter att ha använt Enkel, kan du
välja Grundlig fläckborttagning.
Grundlig fläckborttagning Detta val utför en mycket avancerad automatisk analys
av dokumentsidorna, och ger samtidig en möjlighet att justera tätheten på grafik som
av programmet ska uppfattas som fläckar. Fläckar som har ett lägre värde än det
angivna kommer att tas bort. Även om detta värde kan sättas ända upp till 10%,
behöver du vanligtvis inte använda mer än 2-3 procent för ett normalt dokument.
Grundlig fläckborttagning är något mer tidskrävande än Enkel fläckborttagning.
Specifik fläckborttagning gör det möjligt att ange avancerade parametrar för
fläckborttagningen. I tillägg till tätheten som beskrevs i Grundlig fläckborttagning,
har du också möjligheten att ange hur nära fläckarna det kan ligga grafik som ska
sparas, exempelvis text. Avståndet kan justeras mellan två ganska små värden, och
programmet använder därför pixels som måttenhet så att du lättare kan komma ihåg
vilket värde som passar bäst på olika sorters dokument. Ett avståndsvärde på till
exempel 8 kommer inte att ta bort fläckar som ligger närmare än 8 pixels från verklig
grafik.
Var uppmärksam på att avståndsparametern är känslig för ändringar i dokumentets
upplösning. Värdet 8 pixels utgör 1 millimeter, eller 0.04 tum i ett dokument med
200 DPI upplösning. Om dokumentupplösningen är 600 DPI, utgör det samma
avståndsvärdet 0.33 millimeter eller 0.013 tum.
När du använder Specifik fläckborttagning bör du alltid
förhandsgranskning så att du ser resultatet av inställningarna.

slå på valet för
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Korrektion
Dagens storformatsskannrar levererar elektroniska dokument med hög kvalitet,
men en viss felmarginal kommer man inte ifrån i ett inskannat dokument. Denna
felmarginal har liten betydelse för processdiagram, konstruktionsritningar eller
textdokument. För skannade kartor däremot, kan dessa relativt små avvikelser ha
stor betydelse. En avvikelse på 1mm i en 1:1 000 karta ger till exempel 1 meter fel i
terrängen.
PixEdit innehåller en korrigeringsfunktion
förvrängningarna i skannade kartor.

som

rätar

upp

de

vanligaste

Kartor skannade på en rullskanner blir generellt inte tillräckligt bra förrän filerna
behandlats med en korrigeringsfunktion som riktar upp oregelbundna vertikala sträck
och/eller kompressioner. En CCD-skanner med linsoptik introducerar normalt
varierande skala i horisontell riktning.
Med en så kallad flatbäddsskanner blir resultatet mycket bra, men även denna
skanner kan introducera minimala fel. Även om skannern levererar ett perfekt
resultat, kan man i enstaka tillfällen se att själva kartan ändrar form och storlek
beroende av temperatur, luftfuktighet och lagringsmetod.
Den följande texten är inte tänkt att vara en komplett beskrivning av alla sorts fel
som dyker upp vid skanning, utan begränsar sig till att beskriva de mest
förekommande fel som PixEdit kan korrigera.
Variabel sträck och komprimering i vertikal riktning En konstant sträck- eller
kompressionsfaktor är normal. Om kartan måste ”lyftas” på väg in i skannern så
kommer kartans vikt och den begränsade friktionen mellan valsarna och kartan att
resultera i att kartan sträcks och/eller komprimeras i vertikal riktning. Detta gäller
även om motorhastighet och exponering låses mot varandra. Resultatet av detta fel
är en sträckning i första delen, och komprimering i sista delen av kartan. Därför är
det en fördel om kartan kan ligga relativt horisontellt på väg in och ut av maskinen.
Var uppmärksam på att inte alla skannermodeller har den möjligheten.
Variabel sträckning och komprimering i horisontell riktning På grund av optisk
förvrängning i skannrar med linser, där varje enskild kamera introducerar en viss
sträck/kompressionsfaktor i horisontell riktning. Maskiner med en enkel CCD sensor
utan linsoptik får inte detta problem.
Vanlig skevhet En generell skevhet (rotation) är normalt alltid närvarande.
Skeva sidor På grund av ovan nämnda problem kommer varje sida hos skannade
kartor normalt inte vara 100 % parallella med varandra. Genom att använda
kartkorrigeringsfunktionerna i PixEdit så rättas även detta problem till.
Den upprätningen kallas en fyrpunkts upprätning. Du kan läsa mer om hur detta går
till i den påföljande texten.
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Digitalisering av korrektionsmärken
För korrigering av en svartvit karta eller ett
dokument måste du infoga korrektionsmärken i
varje hörn på ritningsramen. Använd följande
tillvägagångssätt för att infoga korrektionsmärken:
Klicka först på verktyget, och sätt så in korrektionsmärken i
varje hörn på kartan eller ritningen. För att uppnå så exakt
resultat som möjligt används skalfaktor 1:1 eller högre under
digitalisering. Använd gärna luppen med en hög skalfaktor för optimal noggrannhet.
Översiktsfönstret kan med fördel användas för att gå från hörn till hörn. Om du
behöver ändra position på ett korrektionsmärke, kan detta tas bort genom att trycka
ännu en gång på korrektionsmärket som ska tas bort.
Efter exakt indigitalisering av alla korrektionsmärken är kartan klar för själva
korrigeringsprocessen. Den går ut på att specificera den exakta storleken på
dokument-/kartramen så som den skulle ha varit. Gör detta genom att dra ut det
område som ska fyllas av det korrigerade resulatet. Du kan om nödvändigt ändra
storlek och placering av målrektangeln genom att ange värden i dialogrutan som
visas.
Viktig Om endast vill ta bort en överlappande del
av en tidigare grovt sammansatt karta och
samtidigt skarva ihop delarna på var sida om
överlappet, klicka direkt på knappen ”Klar” i
verktygsfönstret (F10) utan att indikera någon
målrektangel.
Utsnittet visar fyra korrektionsmärken som
indikerar ett typiskt överlappande, gemensamt
område för sammanslagning.

Tips: Hur man sätter ihop flera kartor sömlöst
Om du behöver sammanfoga flera korrigerade kartor till ett stort kartblad, är detta
möjligt på flera olika sätt i PixEdit. Det tillvägagångssätt som beskrivs nedan är
förmodligen den snabbaste och enklaste metoden för att uppnå ett sömlöst resultat.
Utgå från följande exempel: Du har 9 korrigerade kartor som ska sammanfogas till
en stor karta i en matris på 3 x 3 kartor. Varje karta är 800 x 600 mm. Börja genom
att skapa ett nytt tomt dokument med plats för alla kartor tillsammans. I detta fall:
ARKIV NYTT, och ange minst 2400 x 1800 mm som dokumentstorlek. Var
uppmärksam på att upplösningen i det nya dokumentet anges till samma upplösning
som dina korrigerade kartor. Zooma därefter ned det vita dokumentet så att hela den
nya kartan är synlig på skärmen. Specificera sedan 800 x 600 mm som rutnätstorlek
under VISA, DEFINIERA RUTNÄT och slå på INFOGA I RUTNÄT med hjälp av ikonen
på verktygsmenyn. Detta underlättar infogandet av kartorna. Sedan infogas de
enstaka kartorna som figurer i det stora dokumentet. Under REDIGERA, FIGUR,
INFOGA, väljs till exempel kartfilen som ska placeras i övre vänstra hörnet på den
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nya filen. Alternativt kan du använda minibildsfönstret genom att dra de enskilda
kartorna direkt in i rutnätet.
Dra därefter kartan som ska infogas till rätt position och klicka en gång på utsidan av
det blå området för att fixera kartan permanent på plats.
Fortsätt på samma sätt med resten av kartorna som ska infogas.
Eftersom kartramen under korrektionen blev delad till halv tjocklek, så kommer
övergången mellan varje enskilt kartblad att bli sömlös.

Borttagning av rutnät i kartor
Manuell borttagning av rutnät i skannade kartor kan vara mycket tidskrävande.
PixEdits automatiska borttagning av rutnät avlägsnar hjälplinjerna utan att bryta
korsande linjer och grafik som ligger i samma område som hjälplinjerna. Korsande
linjer som skapar en liten vinkel med rutlinjerna kan med fördel inspekteras och om
nödvändigt korrigeras efter att processen är avslutad. Var uppmärksam på att böjda
eller förvrängda rutnät inte alltid låter sig avlägsnas automatisk. För att uppnå bästa
möjliga resultat, är det nödvändigt att utföra en kartkorrigering innan borttagning
utförs. Den funktionen finner du i menyn BILD, FINN OCH TA BORT RUTNÄT.
Om du vill behålla rutnätets ram efter borttagning, kan du slå på valet ‘Ta bara bort
det inre rutnätet’.

Jämför filer
Använd JÄMFÖR för att jämföra två dokument . Resultatet hamnar i ett eget
konfigurerat rasterlager. Lägg märke till att programmet endast kan jämföra svartvita
filer.
Gemensam grafik
destinationslagret.

Gemensam

grafik,

("likheterna")

bränns

in

Slå samman grafik Grafiken i båda filerna slås ihop i destinationslagret.

Skillnaden Skillnaden mellan de två filerna läggs in i destinationslagret.
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i

Unik grafik i den första filen Grafik som finns i den första, men inte i den
andra filen läggs i destinationslagret.

Unik grafik i den andra filen Grafik som finns i den andra, men inte i den
först filen läggs i destinationslagret.
Finjustering inför jämför I en del fall är inte de filer som ska jämföras helt
överlappande. Med detta alternativ kan du förflytta den ena filen i förhållande till den
andra så att man får bästa möjliga förutsättningar för att jämföra filerna. När du är
nöjd med filens position, vänsterklicka en gång på utsidan av markeringen för att
starta jämförelsen.
En alternativ metod för att Jämföra hittar du under menyn VERKTYG

Docwash
En
del
gamla
eller
bleknade
dokument kan visa sig närmast
omöjliga att skanna med acceptabel
kvalitet. Även om man använder det bästa
skannermarknaden kan erbjuda från Vidar,
Xerox, OCE, Contex eller andra med modern
inbyggd tröskling kommer man att upptäcka att
en del dokument inte kan skannas i svartvitt
läge.
PixEdit innehåller en speciell rensningsfunktion,
DocWash,
som
möjliggör
skanning
i
gråskaleläge på en modern skanner, för att därefter använda detta speciella
städverktyg med manuell variabel styrka.
Lägg märke till att det starkt rekommenderas att använda en mus med hjul mellan
höger och vänster musknapp så att det kan användas för kontinuerlig justering av
trösklingen.
Använd följande procedur för städprocessen:
1) Skanna dokumentet i gråskale eller färgläge, eller öppna ett dokument som redan
skannats i gråskaleformat .
2) Aktivera Docwash på verktygsmenyn.
3) ”Tvätta” dokumentet med hjälp rörelser av musen och mushjulet. Före städningen
kan påbörjas måste man ange storlek på tvättverktyget. Detta görs genom att dra ut
en rektangel till önskad storlek. Lägg märke till att programmet genast justerar
tröskelvärdet innanför det markerade området. Om du inte är nöjd med kvaliteten
justeras den genom att snurra på mushjulet.
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Städa därefter dokumentet genom att dra rektangeln över hela dokumentet samtidig
som du justerar kvalitén med mushjulet.
Om du inte är nöjd med storleken kan du snabbt göra en ny rektangel med en annan
storlek.
Notera att all grafik som inte behandlats kommer att försvinna.
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Skanning

Introduktion
PixEdit kan skanna Era dokument på det sätt som passar Er och Ert
dokumenthanteringssystem allra bäst. Man kan använda en lokalt placerad
skanner(även kallad TWAIN-skanner), manuell nätverksskanning eller helautomatisk
nätverksskanning.

Oberoende av lokalt knuten skannertyp, storlek, kapacitet och fabrikat , så ser
användargränssnittet helt lika ut. Detta innebär att man enkelt byter skannermodell
utan att behöva lära om hanteringen.
Samtidigt som man skannar och bearbetar dokument lokalt på sin egen dator, kan
PixEdit ta emot, separera, bearbeta och spara dokument från en hel flotta av
multifunktionsmaskiner med hjälp av DocServerfönstret, utan att du som användare
märker något av den aktiviteten.
För att spara tid rekommenderar vi att sätta upp PixEdit för att utföra
dokumentseparation, kvalitetsförbättrande funktioner, textigenkänning (OCR)
upprätning, beskärning, storleksavkänning lagring till PDF/A och så vidare. PixEdit
gör då detta i bakgrunden och man kan därför fortsätta att skanna nya buntar och
dokument för att utnyttja skannerkapaciteten fullt ut. När man konfigurerar
efterbehandlingsprofiler, är det smart att lagra inställningarna i olika ”profiler” för att
senare snabbt kunna byte mellan dessa när behoven skiftar.
När PixEdit bevakar olika mappar som fylls på från olika avdelningars
mulitfunktionsmaskiner, kan dokument från var och en av katalogerna gott behandlas
med individuella behandlingsprofiler. Detta kan du läsa mer om i följande kapitel.
Det är mest effektivta är att skanna buntvis med
dokument åt gången, då de flesta skannrar använder
lite tid för att starta och stoppa arkmataren. För att
sedan dela upp dokumenten kan man använda etiketter
med streckkod eller QR-kod, egna skiljeark, vita ark
eller fast intervallseparering. Filnamnet och eventuell
underkatalog hämtas normalt ut från streckkoden, men du kan också använda helt
likadana skiljeark och låta PixEdit ange filnamnet utifrån den standard
dokumenthanteringssystemet bestämt.
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Ett alternativt sätt att separera dokument från
varandra, är att använda en överstrykningspenna. Varje
gång en överstrykning hittas av PixEdit, så skiljer
programmet ut sidorna fram till nästa överstrykning.
Dokumentets filnamn hämtas från den överstrukna
texten och filtypen hämtas som vanligt från
lagringsdelen i den profil som används för tillfället.

Installation av skannerdrivrutiner – Twain
Innan du kan använda SCANBAR och den stora gröna knappen för
skanning, måste det finnas en TWAIN-drivrutin på datorn. Twaindrivrutinen följer med skannern på en egen CD. Följ anvisningarna från
fabrikanten för att installera den. Alla moderna dokumentskannrar har
stöd för den standarden.
Det er en god ide att installera Twain-drivrutinen innan
du sätter i USB-ledningen mellan datorn och skannern. Om
du har gjort dette i motsatt ordning och fått problem, löses
detta genom att koppla bort skannern, ta bort drivrutninen
från Windows kontrollpanel, starta om datorn och installera
om drivrutinen.
Du kan installera och koppla så många skannrar du vill, och
snabbt byta mellan dessa med hjälp av rullgardinsmenyn
överst i ScanBar som bilden till höger visar.

ScanBar
Enklaste sättet att skanna flersidiga dokument på, är att använda ScanBar.
Har Du inte redan ScanBar synlig, klickar Du på symbolen för ScanBar på
verktygsmenyn eller använder Shift-F10.
Normalt finner Du ScanBar på höger sida i
användargränssnittet. Den stora gröna knappen
startar skanningen med gällande inställningar. Om
Du behöver finjustera inställningarna för skanning använder Du den knappen i
ScanBar som är orangefärgad. ScanBar erbjuder justering av de vanligaste
inställningarna på skannern, som arkstorlek, upplösning (DPI), färg eller svartvit
skanning, sidläge, ljusstyrka och kontrast. Du har också möjlighet att konfigurera
vilka uppgifter som programmet automatiskt ska utföra efter avslutad skanning, till
exempel kvalitetsförbättringar, dokumentseparation, lagring, OCR-tolkning med
mera.
Hur man väljer skanner Lägg märke till att Du kan klicka på profilnamnet överst i
ScanBar för att skapa egna skannprofiler så att man snabbt kan välja mellan olika
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inställningar och skannrar. Du kan också skapa flera olika profiler även om Du bara
har en skanner, det innebär att man snabbt kan välja mellan flera olika inställningar.
I tillägg till val av installerade och egendefinierade TWAIN-skannrar, kan det hända
att du i denna rullgardingslist hittar val för filskanning och nätverksskanning för
kompatibilitet med äldre installationer av PixEdit. För ny installationer med
nätverksskanning och filskanning, rekommenderar vi att man använder DocServer i
PixEdit.
Arkstorlek väljer önskad arkstorlek. Om du skannar flera olika arkstorlekar i en och
samma bunt, och vill att programmet ska klippa sidorna till rätt storlek automatiskt
efter skanning, anger Du den största sidstorlek som finns i bunten.
Upplösning och färgläge Om du sparar dokument i filformatet PDF/A Compact, ska
du använda 300 DPI upplösning och fullfärgsskanning. När PixEdit lagrar dokumen i
PDF/A Compact, kommer programmet automatiskt att se till att dokumenten tar
minsta möjliga plats på disk
Om du använder andra varianter av PDF/A, TIFF, eller andra filformat som inte stödjer
automatisk hantering av upplösning och färgläge, måste du själv ta ställning till
lämpligt läge för upplösning och färg beroende på dokumsentens beskaffenhet.
Alternativt kan du slå på ACRO i behandlingsprofilen och låta PixEdit välja passande
upplösning och färgläge för varje enskild sida innan dokumenten sparas. Sparar du i
PDF/A Compact, bör du slå av ACRO i behandlingsprofilen.
Placering Här anges om sidorna som skannas ska skriva över existerande sidor,
infogas efter eller före den aktiva sidan.
Ljusstyrka och kontrast Dessa inställningar kan användas om resultatet blir för
ljust eller för mörkt. Om Du har en blandning av mörka och/eller bleknade sidor,
tillsammans med sidor med god läsbarhet bör Du använda färgskanning.
Automatisk efterbehandling, separation och lagring Sett en bock i ”Slå På”
under den gröna skanningknappen för att aktivera efterbehandling med aktiv
behandlingsprofil.
För att slippa vänta på att efterbehandlingen ska blir färdig, är det mest effektivt att
överlåta efterbehandlingen av den skannade bunten till DocServer. DocServer kör
behandlingsprofilen i bakgrunden medan du fortsätter att skanna nästa bunt.
Kryssrutan för att aktivera DocServer hittar du nederst i ScanBar. För att konfigurera
vilka operationer som ska utföras, klicka på knappen ”Konfigurera” i ScanBar.
Oavsett skannermodell erbjuds automatisk dokumentseparation (buntskanning) med
streckkodstolkning och kvalitetsoptimering, sidstorleks-detektion, automatisk
orientering, automatisk färg/svartvitt och upplösnings detektion o.s.v. Oavsett
materialets beskaffenhet, t ex blandade svart/vita och färgsidor, sidor som är upp och
ned, snett skannade ark, vita baksidor, eventuell blandning av A4 och A3 o.s.v. så
lägger Du helt enkelt hela bunten med dokument i arkmataren och trycker på
knappen skanna. Programmet ordnar resten. Du kan också slå på OCR funktionen för
att automatiskt skapa sökbara dokument direkt från skannern, så att PDF-dokument
blir sökbara i en PDF-läsare som t ex Adobe Reader eller PixView.
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Har Du behov att definiera en speciell serie av operationer direkt efter skanning?
All manuell funktionalitet i programmet kan ”spelas in” och ”spelas upp” automatisk
på dokument efter skanning helt utan manuella ingrepp. Exempelvis, låt säga att i
Er speciella verksamhet kommer man alltid att slå samman sidorna tre och tre efter
skanning. Tryck på inspelningsknappen, utför ett exempel med sammanfogning av
alla sidor, tryck på knappen "Avsluta inspelningen" och namnge operationen,
exempelvis ”Min speciella sammanfogning”. Sedan väljer Du detta namn i
diaglogrutan "Efter Skanning". Programvaran kommer då alltid att utföra den
uppgiften efter varje skanning. Dessa specialfall kan givetvis innehålla en lång rad av
olika uppgifter.
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DocServer

Introduktion
DocServerfönstret bearbetar dokument samtidigt som du arbetar eller
skannar med PixEdit, men fortfarande en integrerad del av PixEdit.
DocServer kan bevaka en rad olika skannrar och katalogen där det
kontinuerligt dyker upp dokument som ska behandlas på olika sätt. I sin
allra enklaste och kanske mest använda form, kommer DocServer att utföra
efterbehandling av dokument i ”bakgrunden”, så att skannern hela tiden är redo för
skanning.
Efterbehandling utan väntetid Du är kanske bekant med konceptet ”Efter
skanning” i PixEdit, där PixEdit efter en inskanning utför förhandsdefinierade
operationer så som upprätning av skeva sidor, OCR-tolkning, dokumentseparation
med hjälp av streckkod, formulärtolkning med mera. Själva skanningoperationen
behöver nödvändigtvis inte vara en fysisk skanning då ”Efter Skanning” med fördel
kan hämta tidigare inskannat material, behandla dessa och sedan spara resultatet på
ett annat ställe.
Den traditionella efterbehandlingen är ofta så pass resurskrävande, vilket betyder att
skannern får väntetid medan efterbehandlingen pågår. DocServer löser detta
problem på en elegant sätt. Genom att låta DocServer ta hand om efterbehandlingen,
så kan skannern omedelbart frigöras för fortsatt skanning av nästa bunt.
Efterbehandlingen kommer att pågå i bakgrunden samtidigt som nästa bunt skannas.
På ett sätt kan man säga att DocServerfönstret lever sitt eget liv, och datorn utnyttjas
mycket effektivt.
Använd en modern PC Moderna datorer är för det mesta utrustade med två eller
flera processorer. DocServer använder denna extra hårdvara. För att få ut mest
möjligt av DocServer bör därför datorn ha minst 2 processorer eller kärnor. Kolla med
IT-ansvarig om Din dator har denna teknologi.
Många kataloger eller skannrar I tillägg till att utföra efterbehandling från en
dokumentskanner så kan även DocServer göra en rad andra uppgifter samtidigt som
Du skannar. Till exempel kan DocServer samtidigt som den utför efterbehandling från
dokumentskannern, även bevaka ett i det närmaste obegränsat antal kataloger på
nätverket och behandla dokument som dyker upp där med olika fördefinierade
efterbehandlingsprofiler. DocServer är ett eget fönster i PixEdit och Du kan när som
helst se status på bearbetningen, hur många dokument som ligger i kö i varje katalog,
konfigurera om eller lägga till nya uppgifter utan att avbryta DocServer. Varje enskild
katalog (eller skanner) som DocServer konfigurerats för att bearbeta kan ha sin egen
individuella profil.
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DocServerfönstret visar kontinuerligt vad som pågår, både med hjälp av text och
minibilder av dokumentsidan som är under behandling. DocServerfönstret är mycket
användarvänligt och utnyttjar drag- och släpptekniken till det yttersta, men mer om
detta senare.

Typisk användning av DocServer
Du har en snabb och dyr dokumentskanner som helst ska vara i drift hela tiden, utan
att behöva vänta på att datorn ska efterbehandla. Tidigare har du endast använt
ScanBar med automatisk efterbehandlig- och nu är du trött på att vänta på att
efterbehandligen ska bli färdig innan du kan fortsätta skanna. Naturligtvis vill Du
fortsätta att använda samma efterbehandlingsprofil som kördes i ScanBar. Lösningen
är enkel: Kryssa i “Behandla skannat dokument med DocServer” i ScanBar och klicka
startknappen överst i DocServerfönstret. I stället för att efterbehandlingen blir utfört
i samma ”tråd” som skanningen, kommer bearbetningen att flyttas över til DocServer
och resten av PixEdit frigörs för mer skanning eller manuella operationer samtidigt
som efterbehandlingen utförs.

Ett lite mer avancerat exempel
Du har redan konfigurerat ScanBar till att överlåta bearbetningen till DocServer som
i förra exemplet, men dessutom ska nu DocServer också att hantera ett antal
nätverkskataloger som fylls på med dokument från flera multifunktionsmaskiner eller
nätverksskanners. Klicka på Lägg Till i DocServer, ange sedan vilken katalog som ska
övervakas. Om den aktiva efterbehandlingsprofilen ska användas kryssar du bara i
”Skanna” i DocServer. Den kommer då att alternera mellan att bearbeta dokument
från din egen skanner och dokument som hamnar i den angivna katalogen för
bevakning. Fortsätt på samma sätt att ”Lägga till” kataloger eller maskiner tills alla
aktiva maskiner finns med.
I detta exempel kan DocServer använda olika efterbehandlingsprofiler för varje
multifunktionsmaskin, eller även ange olika kataloger för varje skanner och låta
användaren välja katalog- och därmed även profil- direkt från panelen på
multifunktionsmaskinen.

Drag och Släpp dokuments til DocServer
Även om DocServer i första hand övervakar kataloger som fylls på med dokument
från en multifunktionsmaskin eller nätverksskanner så kan man med fördel även låta
DocServer ta sig an större jobb genom att släppa dokument direkt i en
DocServerkatalog. Markera dokumenten i filhanteraren och dra dem sedan direkt på
ikonen som markerar katalogen i DocServerfönstret. DocServer börjar omedelbart att
bearbeta dokumenten. Denna teknik är också central i vid städning av felsituationer.
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DocServerfönstret
Själva DocServerfönstret är mycket användarvänligt, och baseras i huvudsak på
drag&släpp-teknologin. Överst i fönstret finner du knappar för att starta eller stoppa
DocServer. Lägg märke till att DocServer lever sitt eget liv, och alla uppgifter som
utförs körs i en egen ”tråd”. Detta betyder att du kan jobba som vanligt i PixEdit
efter att DocServer startats.

Starta och stoppa DocServer
Till detta använder du start/stoppknappen. Även om du slår av PixEdit, eller
om strömmen försvinner under körning, så, kommer DocServer att starta av
sig själv när PixEdit startes eller strömmen kommer tilbaka.

Lägg till eller ta bort övervakade kataloger
Dessa knappar används för att lägga till eller ta bort kataloger där
dokument kan dyka upp för behandling. Notera att det även finns en
fast rad överst i DocServerfönstret för TWAIN skanning. Denna kan inte tas bort.
Raden kommer att visa status för den Twainprofil som är aktiv för tillfället, även i de
fall man använder flera olika skannrar.

Val av behandlingsprofil för en katalog
När man lagt till en katalog som ska övervakas av DocServer, måste man även ange
vad DocServer ska utföra med de dokument som dyker upp i katalogen. Finns det en
färdigkonfigurerad profil redan så väljer man den i rullgardingslisten under Profil i
DocServerfönstret. Man kan även skapa en ny profil baserad på de inställningar som
är aktiva för tillfället. Konfigurering av denna gör längst ner i menyn. Man kan starta
och stoppa övervakningen av en katalog genom att kryssa i eller ur rutan ”Skanna”
till vänster i DocServermenyn.

Prioritet
När du har valt detta alternativ så gör DocServer färdig den markerade katalogen
innan nästa katalog påbörjas. Om man däremot väljer bort detta alternativ så plockar
DocServer dokument ur samtliga kataloger i listan. Detta innebär att samtliga
kataloger behandlas. Vill man att aktiv TWAIN skanner ska ha högre prioritet bland
de bevakade, använd i så fall prioritet på den DocServerraden.

Ta bort källfiler
När DocServer arbetar så tömt källkatalogen alltid att allt eftersom dokumenten
behandlas. Under källkatalogen upprättas en ny katalog som heter ”behandlade”, där
originaldokumenten placeras efter att de bearbetats. Vill man undvika att det hopar
sig mängder av dokument i den katalogen, kryssar man i ”Ta bort Källfiler”. Obsevera
att de färdigbearbetade filerna placeras i den katalog som angetts i profilen.

Dokumenträknare
DocServer uppdaterar kontinuerligt räknare som anger hur många dokument som
behandlats i varje katalog, hur många dokument som står på kö och hur många
dokument som av en eller annan anledning misslyckats. Dessa siffror kan ej ändras.
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Felhantering
Detta är en viktig del av DocServer. Det kan lätt uppstå situationer som gör att ett
eller flera dokument misslyckas med bearbetningen. Typiska fel är korrupta eller
skadade filer som inte kan läsas, dokument som inte innehåller streckkod då profilen
begär sådan information eller liknande. När DoServer inte kan behandla ett
dokument, räknar kolumnen för fel upp. Felräknaren har röda siffror. DocServer
fortsätter med andra uppgifter under tiden, men förr eller senare måste man
korrigera och ta bort orsaken till problemet. För att undersöka felet klickar man på
felräknaren. DocServer erbjuder då visning av de dokument som misslyckats så att
man kan rätta till problemet.
Proceduren för manuell hantering av fel varierar beroende på om felet uppstått i
efterbehandling från en TWAIN skanner eller en nätverksskanner. Dokument som
misslyckas blir liggande internt men oöppnade i PixEdit, och öppnas genom att
markera dokumentet efter att ha klickat på felräknaren. Dokument som kommer
felaktiga från TWAINskannern måste rättas till och därefter lagras manuellt.
Om ett fel uppstår i behandlingen av en nätverksskanner, så hamnar det felaktiga
dokumentet i en egen katalog under källkatalogen. Denna katalog heter ejbearbetade och PixEdit visar innehållet i denna katalog när man klickar på den röda
felräknaren. Man kan även låta DocServer bearbeta igen för att se var felet uppstår.
Då drar man bara dokumentet som misslyckats över till katalognamnet i Docserver
och släpper musknappen. Alternativt kan man manuellt utföra jobbet i PixEdit direkt
och ta bort orsaken till felet innan man drar tillbaka dem till DocServerfönstret

Alarm i DocServer
Ibland blir menyraden röd. Det betyder att DocServer för tillfället inte kan bearbeta
denna katalog. Oftas beror det på att ett dokument används av ett annat program
eller process, eller att ett dokument ännu inte stängts av den process som placerat
det i katalogen. Finns det andra dokument i katalogen kommer dessa att bearbetas
av DocServer tills filen blir tillgänlig. En röd DocServerrad kan även betyda att
källkatalogen inte längre är tillgänglig. Då måste man antingen upprätta den på nytt,
eller markera katalogen och använda ”Ta Bort” överst i DocServer om katalogen inte
längre ska bevakas.
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Makrohantering

In och uppspelning
Ett makro skapas genom att trycka på inspelningsknappen, utföra önskat antal
redigeringsfunktioner, stoppa inspelningen och därefter ge det skapade makrot ett
passande namn.
Du kan spela upp makron på den
aktiva dokumentsidan, på valda
sidor eller sidintervall, i behandlingsprofiler som utförs direkt efter skanning, i
DocServer på kataloger som fylls på från olika avdelningars multifuktionsmaskiner
eller i JobbGuiden för att bearbeta hela arkiv eller mappstrukturer. Vi börjar med att
ta en titt på verktygsmenyn för makron:
Tryck på den här knappen för att starta en makroinspelning. Utför sen de
operationer
som
makrot
ska
innehålla,
t
ex
sidmanipulering,
redigeringsfunktioner, infogande av logos eller figurer eller liknande och tryck
därefter på den svarta knappen för att stoppa inspelningen.
När du slår av inspelningen får du en fråga om vad makrot ska döpas till. Ange
ett namn som beskriver vad makrot utför, så att du enkelt kan välja rätt bland
de sparade makron som dyker upp i rullgardingslisten till vänster i
verktygsmenyn för makron, i olika behandlingsprofiler eller i JobbGuiden
För att spela upp ett makro på den sida som är aktiv för tillfället, tryck på
knappen för enkelsidig uppspelning.
För att spela upp ett makro på flera sidor, markerar du först sidorna i
dokumentsammansättningsfönstret och trycker på den här knappen. Lägg
märke till att om du vid inspelningen utfört uppgifter på flera sidor så ignoreras
detta om du använder flersidig uppspelning. Orsaken till det är att du vid flersidig
uppspelning själv anger de sidor som ska behandlas.
Tryck på den här knappen för att ta bort en tidigare inspelning. Tänk på att
man inte kan ångra borttagning av makro.
För att köra ett makro på många filer eller hela katalogstrukturer, kan man
starta JobbGuiden. JobbGuiden passar utmärkt till att utföra engångsjobb på
hela katalogstrukturer med stora mängder dokument. För kontinuerlig
makrokörning på dokument som dyker upp i förutbestämda kataloger, är det dock
effektivare att köra en behandlingsprofil i DocServer som i sin tur kör det önskade
makrot.
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Avancerat: Är du nyfiken på vad ett makro innehåller? Den här knappen
öppnar aktivt makro i Anteckningar så att det kan ändras manuellt.
Makrospråket använder i stort sett samma syntax som programmeringsgränssnittet för COM och DDE i PixEdit

Jobbguiden
JobbGuiden i PixEdit används för att bearbeta och/eller konvertera
existerande filer i mappstrukturer eller hela arkiv. JobbGuiden består av flera
steg och leder användare genom konfigurationen av jobbet som ska utföras
JobbGuiden kan används till allt från enkel filformatkonvertering till avancerat
användande av OCR, makron, bildförbättring,
extrahering av data från skannade
formulär, publicering av webbsidor med mera. Lägg märke till att JobbGuiden i tillägg
till att utföra ett jobb på valda mappstrukturer, av historiska orsaker också kan vänta
på dokument som dyker upp i en angiven katalog. Om behoven innefattar bevakning
av kataloger, bör man i stället använda en behandlingsprofil i DocServer så att man
kan fortsätta arbeta som vanligt i PixEdit medan övervakning och bearbetning sker i
bakgrunden. En annan fördel med att använda DocServer för katalogövervakning är
att man kan bevaka många kataloger samtigt.
Lägg märke till att om du använder bildbehandlingsfunktioner i tillägg till
filformatskonvertering av Office-dokument till PDF/A i JobbGuiden , så kan det hända
att de sparade filerna rastreras. Rastrerade filer upptar normalt större plats på disk
än digitalt skapade filer.
JobbGuiden och DocServer kan ofta lösa samma uppgifter. JobbGuiden ägnar sig bäst
för engångsjobb, samt jobb på större mappstrukturer. DocServer å sin sida lämpar
sig bättre för jobb som ska rulla kontinuerligt samtidigt som du arbetar med andra
saker i PixEdit.
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Datafångst och formulärtolkning

Datafångst och formulärtolkning i PixEdit gör det enkelt att samla information från
pappersbaserade dokument med likartat utseende. Men det är också möjligt att
effektivisera fångst av data från ostrukturerade dokument.
Data som hämtats exporteras till ett standardformat för utväxling som kan användas
av andra system, eller importeras i Microsoft Excel. PixEdit kan hämta information
från existerande filer eller i förbindelse med dokumentskanning. Du kan bearbeta
både enkelsidiga och flersidiga dokument, med eller utan färg. Du måste ha
programvaran PixEdit Desktop Extended för att utföra datafångst.
Innan man börjar med datafångst från dokument, måste man definiera en
datamodell. Datamodellen anger vilken typ av information man önskar hämta ur
dokumentet, och i vilken ordning.
Datamodellen kan användas för att hämta data både ur strukturerade formulär och
ostrukturerade dokument.
Datamodellen definieras i ett eget medföljande program som heter ”PixEdit Forms
Setup Tool”. Därefter kopplas datamodellen till PixEdit Desktop och sen är man klar
att utföra datafångst.
När man arbetar med strukturerade formulär bör man ange de områden i dokumentet
som ska fungera som justeringsmärken, så att alla formulär kan justeras exakt,
automatisk innan PixEdit hämtar data från de angivna fälten. Dessa justeringsmärken
behöver inte vara skapade exakt för ändamålet, det räcker att ange grafik som man
vet är gemensam för alla formulär, till exempel text, logos eller liknande. För
ytterligare säkerhet kan man definiera givna egenskaper på de olika datatyperna i
modellen, så att programmet kan varna om det till exempel hittas för få, eller för
många siffror i ett givet fält under formulärtolkningen.

Definition av datamodell
För att definiera en datamodell startar man applikationen ”PixEdit Forms Setup
Tool”. Med denna applikation anger man vilka typer av dokument och formulär som
ska behandlas med PixEdit.
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I ovanstående exempel har vi definierat ett data set för att bearbeta fakturor. Detta
data set innehåller ett set med 4 fält. I tillägg har vi definierat två typer av
dokument som använder detta data set.
Vi kan nu starta PixEdit Desktop och knyta datamodellen som är lagrad som en .xml
fil. Detta görs från verktygsmenyn i PixEdit, se nedanstående figur:

PixEdit läser då datamodellen och tillgängliggör de dokumenttyper och definitioner
som angetts i PixEdit Forms Setup Tool. Man kan när som helst ändra datamodellen
och PixEdit läser ändringarna automatiskt.
Automatisk inläsning av datamodell utförs när det inte finns några öppna dokument
i PixEdit.
Ett annat centralt verktyg för formulärtolkning är fönstret Datafångst. Det här
fönstret slås på från menyn Visa | Kontrollfönster | Datafångst. Med verktygen i
detta fönster utför man bland annat identifiering av formulär och export av data.
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Definition av formulärmall
För att uppnå ett effektivt arbetsflöde vid datafångst från strukturerade formulär
bör man definiera formulärmallar. Genom att definiera mallar kan PixEdit hämta
informationen automatiskt och på så vis spara mycket tid. Om man ska bearbeta
ostrukturerade dokument lönar det sig inte att skapa någon formulärmall.

För att definiera en formulärmall börjar man med att skanna in, eller öppna
ett representativt, färdigt ifyllt formulär. Formuläret som ska användas som original
bör vara av god kvalitet och vara skannat i minst 300DPI. Du måste också ha
verktygsfönstret synligt. Använd F10 för att visa verktygsfönstret om det inte redan
syns på skärmen.
Tryck därefter på formulärknappen och ange vilken sorts dokument det är. Man får
välja mellan de dokumenttyper som angivits i datamodellen.
Verktygsfönstret innehåller nu det du behöver för att ange var önskade datafält
befinner sig på dokumentsidan.

Som vi ser visas namnet på dokumenttypen, och datatyperna ligger tillgängliga i en
rullgardinsmeny.
Det första vi måste göra är att ange ett namn på formuläret. Genom att göra det,
och sedan dra ut ett fält för formulärigenkänning, kan sedan PixEdit Desktop
identifiera olika typer av formulär automatiskt. Därefter väljer man typen av Fält
från rullgardinslisten och drar ut en rektangel i huvudfönstret där data finns. Detta
upprepas tills alla fält definierats.
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Därefter trycker man på knappen spara. Formulärmallen sparas då med ett unikt
namn och kopplas till vald dokumenttyp i datamodellen.

Behandling av strukturerade formulär
Med en skannad bunt med formulär kan vi nu använda verktygen i fönstret
Datafångst för att hämta data från många formulär. Detta är en halvautomatisk
process där användaren har en kontrollerande funktion.
Börja med att trycka på knappen för att identifiera formulär. PixEdit söker nu
igenom alla sidor i dokumentet och knyter rätt formulär till sidor i dokumentet.

Om ett formulär inte identifieras korrekt så kan man använda
dokumentsammansättningsfönstret, markera rätt sidor och därefter trycka på
knappen för att välja rätt formulärmall. Man kan också använda drag-och-släpp
funktionen i dokumentsammansättningsfönstret om det finns behov av det.

80

Skärmbilden visar alla identifierade formulär i dokumentsammansättningsfönstret i
fönstret för Datafångst

När alla formulär i dokumentbunten är korrekt identifierade kan man starta den
automatiska datafångsten genom att trycka på knappen. PixEdit arbetar sig då
igenom alla formulär och hämtar ut data för varje enskilt fält. När datafångsten är
klar man kan klicka på formulären i listan för att kontrollera att data är korrekta.
Om något är feltolkat kan man korrigera detta genom att skriva in rätt information.
En del fält kan vara definierade med olika sorts kontrollmekanismer som minsta
antal tecken eller till exempel mod11 kontroll. Om informationen i fältet inte är
giltig, så kommer fältet att vara rödmarkerat och en användare måste visuellt
kontrollera och korrigera detta. Det är inte möjligt att exportera data så länge det
som ska exporteras innehåller fel.

Figuren visar datafångst där alla fält är ok.

Innan man exporterar data kan man visa dem i en samlad uppställning för en
extra visuell kontroll. Tryck på knappen för att göra detta.
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För att kunna exportera data måste man först göra några inställningar. Tryck
på knappen för att visa inställningar för datafångst.

Exportformat Välj mellan XML och CSV. Vid XML export så kommer alla fältnamn
och datavärden att skrivas till en fil. Vid CSV export så skrivs endast datavärdena
att skrivas till fil.
Generera filnamn Ange ett datum och eventuellt en ökande räknare till filnamnet.
Exportera dokument Genom att slå på detta alternativ så lagras varje enskilt
formulär till en PDF.
Filområde för export Man måste ange ett giltigt filområde för att kunna exportera
formulärdata.
Genom att trycka på Exportera data så lagras alla formulär i bunten som
separata PDF dokument med tillhörande datafiler (XML eller CSV).
Det finns olika möjligheter i datamodellen för att lägga fältinformationen till
filnamnet. Det är också möjligt att en filreferens till exempel i CVS filen som
refererar till tillhörande PDF. En del system kan kräva sådana kopplingar för att
kunna tillgodogöra sig hämtade data från PixEdit.
Behandling av ostrukturerade dokument
PixEdit kan också systematisera utdrag av information från ostrukturerade
dokument. Vid behandling av ostrukturerad information måste användaren själv
välja vilken sorts dokument som ska behandlas. Detta görs genom att välja sidor i
dokumentsammansättningsfönstret och därefter ange typ av dokument från listan
av definierade dokumenttyper. För att förenkla den processen och samtidigt kunna
skanna flera dokument samtidigt, kan man lägga ett streckkodsark mellan varje
dokument och sedan använda sig av en funktion för uppdelning av bunten. Använd
ett standard skiljeark från PixEdit för uppdelning. Detta kan skapas från
verktygsmenyn i PixEdit.

Tryck på knappen för Dela upp skannad bunt i individuella dokument.
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Skärmbilden visar identifierade formulär i dokumentsammansättningsfönstret och
fönstret för Datafångst.
När dokument väljs manuellt som man måste göra med ostrukturerad information,
blir minibilderna i dokumentsammansättningsfönstret orangefärgade.
Man kan nu börja skriva in information i de olika fält som hör till varje
dokument/formulär.
Om det finns sökbar text på dokumentsidan kan man kopiera den, och klistra in i
korrekt fält, detta effektiviserar dataregistreringen betydligt.
När alla data är registrerade och rätt ifyllda kan man göra en export på samma sätt
som med de strukturerade formulären.
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