
Update scanprobleem van Xerox:   
Wat u moet weten 
Vragen en antwoorden

Er zijn meldingen binnen gekomen over 
fouten in de functie Scannen bij enkele 
van onze kantoorapparaten, waarbij 
tekens door andere, verkeerde tekens 
kunnen worden vervangen. Dit is niet 
van invloed op de afdruk-, kopieer- en 
traditionele faxfunctie.

Er zijn twee oplossingen: 

•	  Standaardinstellingen voor scannen herstellen: 
De standaardinstellingen worden aanbevolen voor het 
scannen van normale kantoordocumenten. Wanneer 
standaardinstellingen worden gebruikt, is het onwaarschijnlijk 
dat tekenvervanging plaats vindt. Er is een beknopte 
handleiding beschikbaar waarin we laten zien hoe u de 
huidige scaninstellingen van het apparaat kunt controleren en 
hoe u de standaardinstellingen herstelt (Appendix B).

•	  Softwarepatch toepassen: Xerox ontwikkelt momenteel 
een softwarepatch die naar ieder apparaat kan worden 
gedownload. Door de softwarepatch wordt tekenvervanging 
in alle modi onmogelijk gemaakt. De patch is over enkele 
weken beschikbaar.

Het is belangrijk dat u weet dat de apparaten van Xerox® 
de fabriek verlaten met dusdanige instellingen voor het 
compressieniveau en de resolutie dat u de scanbestanden die 
worden gemaakt kunt bekijken en afdrukken — en die niet 
onredelijk groot zijn. Wanneer deze instellingen worden gebruikt 
bij normale kantoordocumenten, is het onwaarschijnlijk dat 
tekenvervanging plaats vindt.

Wij bieden onze klanten onze excuses voor de verwarring en het 
ongemak aan. We werken momenteel nauw samen met onze 
partners en de teams voor Klantenservice over de hele wereld 
om onze klanten te informeren en dit probleem uit de wereld te 
helpen.
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V1: Hoe wijdverbreid is dit probleem?

A:  Onze ervaring is dat klanten normale kantoordocumenten 
scannen met de fabrieksinstellingen, dus het is niet 
waarschijnlijk dat u iets merkt van dit probleem. Normale 
kantoordocumenten bestaan niet uit een combinatie van 
kleine fonts, zijn niet moeilijk leesbaar, bevatten geen op 
zichzelf staande pixels en/of zijn niet al verscheidene keren 
gescand.

V2: Om welke functies van het apparaat gaat het?

A:  De enige functie die beïnvloed wordt is het maken van digitale 
scanbestanden. Afdrukken, kopiëren en traditioneel faxen 
worden niet beïnvloed hierdoor.

V3: Wat is JBIG2 en onder welke omstandigheden treedt 
tekenvervanging op?

A:  JBIG2 is een compressiestandaard die patroonafstemming 
kan gebruiken om zeer kleine bestanden te maken. Als 
patroonafstemming wordt toegepast op documenten 
waarin meerdere kleine fonts worden gebruikt, die moeilijk 
leesbaar zijn, op zichzelf staande pixels bevatten en/of die al 
verscheidene keren zijn gescand, is tekenvervanging mogelijk.

  In de modus maximumcompressie worden uitzonderlijk 
kleine bestanden gemaakt. Dit is de meest veeleisende 
instelling waarbij tekenvervanging kan optreden. Als de 
fabrieksinstellingen worden gebruikt, is het onwaarschijnlijk 
dat tekenvervanging plaats vindt in normale documenten.

V4: Is JBIG2-compressie uniek voor Xerox?  

A:   De JBIG2-compressie is een standaard in de industrie 
voor het reduceren van de omvang van PDF-bestanden, 
scanbestanden en andere beeldverwerkingsapplicaties.  

V5: Wat kan ik doen om het risico van dit  
probleem zoveel mogelijk te beperken?

A:  In de eerste plaats is het belangrijk dat u weet dat de 
apparaten van Xerox® de fabriek verlaten met instellingen 
voor "Kwaliteit/bestandsgrootte" (compressieniveau) en 
"Resolutie" waarbij scanbestanden worden gemaakt die 
geschikt zijn om te bekijken en af te drukken — en die niet 
onredelijk groot zijn. 

  Belangrijk: Wanneer deze standaardinstellingen worden 
gebruikt bij het scannen van normale kantoordocumenten, is 
het onwaarschijnlijk dat tekenvervanging plaats vindt.

  Controleer uw apparaat of apparaten om te zien of de 
standaardinstellingen soms gewijzigd zijn (zie Bijlage B).  
Klanten kunnen de standaardinstellingen van het 
apparaat heel simpel herstellen. Alleen degenen met 
systeembeheerdersrechten kunnen de standaardinstellingen 
echter permanent wijzigen. Een gebruiker kan deze 
instellingen voor zijn eigen opdracht wijzigen, maar niet 
de instellingen die het werk van andere gebruikers zouden 
beïnvloeden. 

V6: Hoe kan Xerox garanderen dat tekenvervanging niet 
plaats vindt?

A:  Xerox ontwikkelt momenteel een softwarepatch die naar ieder 
apparaat kan worden gedownload. Door de softwarepatch 
wordt tekenvervanging in alle modi onmogelijk gemaakt, 
ongeacht de kenmerken van het origineel. De patch is over 
enkele weken beschikbaar.

V7: Worden mijn bestanden niet onbeheersbaar  
groot als ik de standaardinstellingen herstel?   

A:  Voor de standaardinstellingen wordt gebruik gemaakt 
van compressie-algoritmen waarmee het scanbestand 
een omvang krijgt die geschikt is voor de meeste 
scantoepassingen in de industrie — de bestandsgrootte wordt 
beheerst. 
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V8: Wat zijn de juiste standaardinstellingen?    

A:  De opties waarvoor u de standaardinstellingen moet 
herstellen zijn:

 1.  “Kwaliteit/bestandsgrootte” (dit is de JBIG2-compressie) - 
deze optie moet worden ingesteld op de middelste stand — 
“Hogere kwaliteit”. 

 2.  “Resolutie” (dit is de scanresolutie) - deze waarde moet  
200 dpi of hoger zijn. 

Deze opties kunnen op afstand worden ingesteld door een 
systeembeheerder die CentreWare Internet Services gebruikt. Hier 
volgen enkele schermafbeeldingen: 

Scherm van de gebruikersinterface voor “Kwaliteit/
bestandsgrootte” bij de standaardinstelling:  

Scherm van de gebruikersinterface voor “Resolutie” bij de 
standaardinstelling: 

Scherm CentreWare Internet Services van de systeembeheerder 
voor “Resolutie” en “Kwaliteit/bestandsgrootte” bij de 
standaardinstelling:

Afhankelijk van de scanwerkstromen die u gebruikt controleert u 
of de instellingen van “Resolutie” en “Kwaliteit/bestandsgrootte” 
de standaardinstellingen zijn (zie Bijlage B): 

•	 Scan naar e-mail

•	 Scan naar USB

•	 Scan naar mailbox

•	 Sjablonen voor werkstroomscannen

•	 Internetfax

V9: Hoe weet ik of mijn apparaat van Xerox® van dit 
specifieke JBIG2-ontwerp gebruik maakt?

A:  Zie de volledige lijst van apparaten in Appendix A. Instructies 
over het herstellen van de standaardinstellingen voor uw 
apparaat vindt u in Bijlage B. 
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Probleem met scannen:  
Wat u moet weten 
Bijlage A

Kantoorproductfamilies die met dit probleem te maken hebben

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

Als uw kantoorapparaat niet op deze lijst voorkomt, heeft het geen last van dit scanprobleem.
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