
Opdatering angående Xerox-scanning:   
Hvad du bør vide 
Spørgsmål og svar

Der har været rapporteret fejl med 
scanningen på nogle af vores 
kontorenheder, om at nogle tegn har 
været udskiftet til andre tegn. Dette 
påvirker ikke udskrivning, kopiering og 
almindelige faxfunktioner.

Her er de to løsninger: 

•	  Nulstil standardindstillinger for scanning: Det anbefales at 
anvende standardindstillingerne ved scanning af almindelige 
kontordokumenter. Det er usandsynligt, at der vil forekomme 
tegnerstatning med standardindstillinger. Der findes en 
vejledning, der viser, hvordan man kan kontrollere den aktuelle 
enheds scanningsindstillinger og hvordan de genindstilles til 
fabriksindstillingerne (tillæg B).

•	  Anvend en softwarerettelse: Xerox er ved at udvikle en 
softwarerettelse, der kan downloades eksternt til hver enhed. 
Softwarerettelsen vil eliminere muligheden for tegnerstatning 
i alle indstillinger. Rettelsen vil være tilgængelig om et par uger.

Det er vigtigt at vide, at Xerox®-enheder fra fabrikken leveres 
med et komprimeringsniveau og opløsningsindstillinger, som 
producerer scannede filer, der er egnet til visning eller udskrivning 
og som samtidig har en rimelig filstørrelse. Hvis disse indstillinger 
anvendes for almindelige kontordokumenter, er det usandsynligt, 
at der kan forekomme tegnerstatning.

Vi undskylder forvirring og enhver ulejlighed, dette måtte have 
forårsaget vores kunder. Vi arbejder tæt sammen med vores 
partnere og kundeserviceteams over hele kloden for aktivt at 
informere vores kunder samt hjælpe dem med at løse problemet.
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Opdatering angående Xerox-scanning: Hvad du bør vide 
Spørgsmål og svar

Sp1: Hvor udbredt er dette problem?

Sv:  Ifølge vores erfaring bruger de fleste kunder 
fabriksindstillingerne til at scanne almindelige 
kontordokumenter, så det er usandsynligt at de vil have 
problemer. Almindelige kontordokumenter indeholder ikke 
en kombination af små skrifttyper, er ikke svære at læse, 
indeholder ikke vildfarne pixels og/eller er ikke blevet scannet 
mange gange.

Sp2: Hvilke funktioner er berørte?

Sv:  Scanning til digitale filer er den eneste funktion, der er 
påvirket. Udskrivning, kopiering og almindelige faxfunktiner  
er ikke berørt.

Sp3: Hvad er JBIG2 og under hvilke forhold forekommer 
tegnerstatning?

Sv:  JBIG2 er en komprimeringsstandard, der kan anvende 
"mønstermatching" til at oprette meget små filer. 
Tegnerstatning kan forekomme, når "mønstermatching" 
anvendes til "stressdokumenter", som er dokumenter, der 
indeholder en kombination små skrifttyper, er svære at læse, 
indeholder vildfarne pixels og/eller er blevet scannet mange 
gange.

  Den maksimale komprimeringsindstilling opretter usædvanligt 
små filer. Dette er den mest "stressende" indstilling, 
hvor tegnerstatning er mulig. Med fabriksindstillinger er 
det usandsynligt at der vil forekomme tegnerstatning i 
almindellige dokumenter.

Sp4: Er JBIG2-komprimering unik for Xerox?  

Sv:   JBIG2-komprimering er en industristandard, som er 
almindeligt anvendt til at minimere filstørrelser af PDF-filer, 
scanninger og andre billeddiagnostiske applikationer.  

Sp5: Hvad kan jeg gøre i dag for at minimere  
risikoen for dette problem?

Sv:  Det er vigtigt at vide, at Xerox®-enheder fra fabrikken 
leveres med indstillinger for "Kvalitet/filstørrelse" 
(komprimeringsniveau) og "Opløsning", som producerer 
scannede filer, der er egnet til visning eller udskrivning og som 
samtidig har en rimelig filstørrelse. 

  Vigtigt: Med disse standardindstillinger er tegnerstatning 
usandsynlig ved scanning af almindelige kontordokumenter.

  Tjek din enhed(er) for at sikre, at fabriksindstillingerne ikke er 
ændret (se tillæg B). Kunderne kan nemt nulstille enhedens 
indstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger. Kun personer 
med rettigheder som systemadministrator kan permanent 
ændre fabriksindstillingerne. En almindelig bruger kan ændre 
disse indstillinger for en bestemt opgave, men brugeren kan 
ikke ændre de indstillinger, der vil påvirke andre brugere. 

Sp6: Hvordan kan Xerox sikre, at tegnerstatning ikke vil 
forekomme?

Sv:  Xerox er ved at udvikle en softwarerettelse, som kan 
downloades eksternt til hver enhed. Softwarerettelsen vil 
eliminere tegnerstatning i alle indstillinger, uanset originalens 
egenskaber. Rettelsen vil være tilgængelig i løbet af et par uger.

Sp7: Vil jeg stadig kunne håndtere mine  
filstørrelser, når jeg bruger standardindstillingerne?   

Sv:  Standardindstillingerne bruger komprimeringsalgoritmer, 
der giver den forventede filstørrelse påkrævet for de 
fleste scanningsapplikationer i industrien. Det betyder, at 
filstørrelserne stadig er håndterbare. 
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Sp8: Hvad er de korrekte standardindstillinger?    

Sv:  De to indstillinger, som du skal kontrollere er sat til 
fabriksindstillingerne, er:

 1.  "Kvalitet/filstørrelse"-indstillingen (dette er JBIG2-
komprimeringen) skal være indstillet til midterpositionen 
- "Højere". 

 2.  "Opløsning"-indstillingen (dette er scanningsopløsningen) 
skal være indstillet til 200 dpi eller højere. 

Disse indstillinger kan indstilles eksternt af en system- 
administrator vha. CentreWare Internet Services. Her er nogle 
eksempler på skærmbilleder: 

Skærmbilledet for "Kvalitet/filstørrelse" ved standardindstilling:  

Skærmbilledet for "Opløsning" ved standardindstilling: 

Skærmbilledet for systemadministratorer for “Opløsning” og 
"Kvalitet/filstørrelse" ved standardindstilling:

Afhængigt af hvilke arbejdsdiagrammer for scanning du 
bruger, skal du kontrollere indstillingerne for "Opløsning" 
og "Kvalitet/filstørrelse" for at sikre, at de er alle indstillet til 
standardindstillingerne (se tillæg B): 

•	 Scan til e-mail

•	 Scan til USB

•	 Scan til postboks

•	 Scanning af arbejdsdiagram/skabeloner

•	 Internetfax

Sp9: Hvordan kan jeg vide, om min Xerox®-enhed 
benytter dette specifikke JBIG2-design?

Sv:  Der henvises til listen over enheder i tillæg A. Instruktioner 
om nulstilling af standardindstillinger for din enhed findes i 
tillæg B. 
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Problemer med Xerox-scanning  
Hvad du bør vide 
Tillæg A

Påvirkede enheder i Office Product-serien

ColorQube® 87XX / 89XX WorkCentre 57XX WorkCentre 76XX

ColorQube 92XX / 93XX WorkCentre 58XX WorkCentre 77XX

WorkCentre® 5030/5050 WorkCentre 6400® WorkCentre 78XX

WorkCentre 51XX WorkCentre 7220/7225 WorkCentrePro 2XX / BookMark 40/55

WorkCentre 56XX WorkCentre 75XX

Hvis din enhed ikke er vist i denne liste, er den ikke påvirket af dette scanningsproblem.
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