
Atualização sobre a  
digitalização da Xerox: 
O que você precisa saber 
Perguntas e Respostas

Foram relatos erros com referência à 
funcionalidade de digitalização em alguns 
de nossos equipamentos de escritório, 
erros esses em que caracteres são 
substituídos por outros. Isso não interfere 
nas funcionalidades de impressão, cópia e 
fax convencional.

Há duas soluções: 

•	  Restaurar os padrões de digitalização: As configurações 
padrão são recomendadas para a digitalização de 
documentos de escritório normais. Com essas configurações 
padrão, é improvável que a substituição de caracteres ocorra. 
Você encontrará uma demonstração disponível sobre como 
verificar as configurações correntes e como retorná-las ao 
padrão de fábrica(Apêndice B). 

•	  Aplicar um patch de software: A Xerox está desenvolvendo 
um patch de software que pode ser baixado remotamente 
em cada dispositivo. O patch de software  eliminará a 
possibilidade de substituição de caracteres em todos os 
modos. O patch estará disponível em poucas semanas.

É importante saber que os equipamentos da Xerox® saem de 
fábrica configurados com nível de compactação e resolução que 
produzem arquivos digitalizados adequados para visualização e 
impressão e de tamanho razoável. Usando essas configurações 
com documentos de escritório normais, é improvável que a 
substituição de caracteres venha a ocorrer.

Lamentamos por qualquer confusão e inconveniente que isso 
possa ter causado a nossos clientes. Estamos trabalhando junto  
a nossos parceiros e equipes de atendimento ao cliente em todo 
o globo para informar nossos clientes de maneira proativa e 
ajudá-los a resolver o problema.

1



Lorumque dunt estion porpor sum es accus. Endelen tibusciis re esse 
serferum enda sam fugitat.

Atualização sobre a digitalização da Xerox:  O que você precisa saber 
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P1: Qual é a recorrência desse problema?

R:  Com base em nossa experiência, a maioria dos clientes 
digitaliza documentos usando as configurações padrão de 
fábrica, de forma que muito provavelmente não passará 
por esse problema. Documentos de escritório normais não 
apresentam uma combinação de fontes pequenas, não são 
difíceis de ler e não contêm  pixels deformados e/ou não 
foram digitalizados múltiplas vezes.

P2: Quais as funcionalidades afetadas do equipamento?

R:  A digitalização para arquivos digitais é a única função 
afetada. A impressão, cópia e fax convencional não são 
afetadas.

P3: O que é JBIG2 e em que circunstâncias a substituição 
de caracteres acontece?

R:  JBIG2 é um padrão de compactação que usa a 
correspondência de padrões para criar tamanhos de arquivo 
bastante pequenos. Quando se utiliza a correspondência de 
padrões como "documentos estressados", documentos que 
têm uma combinação de fontes pequenas, são difíceis de ler, 
contêm  pixels deformados e/ou foram digitalizados múltiplas 
vezes, é possível que ocorra a substituição de caracteres. 

  O modo de compactação máxima cria tamanhos de arquivo 
excepcionalmente pequenos. Essa é a configuração mais 
estressada em que a substituição de caracteres tem maior 
potencial de ocorrer. Com as configurações padrão de fábrica, 
é improvável que ocorra a substituição de caracteres em 
documentos normais.

P4: A compactação JBIG2 é exclusividade da Xerox? 

R:   A compactação JBIG2 é um padrão da indústria amplamente 
utilizado para diminuir os tamanhos de arquivos PDF, 
digitalizações e outras aplicações de imagem. 

P5: O que posso fazer hoje para reduzir o risco de 
enfrentar esse problema?

R:  Primeiramente, é importante saber que os equipamentos da 
Xerox® saem de fábrica com as configurações de "Qualidade/ 
Tamanho do arquivo" (nível de compactação) e "Resolução" 
que produzem arquivos digitalizados adequados para 
visualização e impressão, enquanto mantêm um tamanho 
razoável do arquivo. 

  Importante: Com essas configurações padrão, a substituição 
de caracteres é improvável ao digitalizar documentos de 
escritório normais.

  Verifique seus dispositivos para se assegurar de que as 
configurações padrão de fábrica não foram alteradas (veja 
o Apêndice B). Os clientes podem facilmente retornar as 
configurações do dispositivo para seus padrões originais de 
fábrica. Apenas as pessoas com direitos de administrador de 
sistemas podem alterar permanentemente as configurações 
padrão de fábrica. Um usuário eventual pode alterar essas 
configurações para um trabalho particular, mas não pode 
alterar as configurações que causariam impacto em outros 
usuários. 

P6: Como a Xerox pode assegurar que a substituição de 
caracteres não ocorrerá?

R:  A Xerox está desenvolvendo um patch de software que pode 
ser baixado remotamente em cada dispositivo. O patch de 
software eliminará a substituição de caracteres em todos os 
modos, independentemente das características originais. O 
patch estará disponível dentro de algumas poucas semanas.

P7: Quando eu usar as configurações padrão, os 
tamanhos de arquivos se tornarão incontroláveis?  

R:  As configurações padrão usam algoritmos de compactação 
que resultam nos tamanhos de arquivo requeridos para 
a maioria dos aplicativos de digitalização da indústria, 
mantendo os tamanhos de arquivo controláveis. 
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P8: Quais são as configurações padrão corretas?  

R:  As duas configurações que você precisa garantir que estejam 
definidas com os padrões de fábrica são:

 1.  A configuração "Qualidade/ Tamanho do arquivo" (essa é a 
configuração de compactação JBIG2) deve ser definida na 
posição do meio: "Alta". 

 2.  A configuração de "Resolução" (a resolução de digitalização) 
deve ser 200 dpi ou superior. 

Essas configurações podem ser definidas remotamente por um 
administrador de sistemas usando os Serviços de Internet do 
CentreWare. Algumas telas de exemplo: 

Tela de interface de usuário do dispositivo com "Qualidade/ 
Tamanho do arquivo" padrão: 

Tela de interface de usuário do dispositivo com "Resolução" 
padrão: 

Tela do administrador de sistemas do Serviço de Internet do 
CentreWare com "Resolução" e "Qualidade/ Tamanho do arquivo" 
padrão:

Dependendo dos fluxos de trabalho de digitalização que você use, 
verifique as configurações de "Resolução" e "Qualidade/ Tamanho 
do arquivo" para se assegurar de que todas estejam definidas 
com os padrões de fábrica (veja o Apêndice B): 

•	 Digitalizar para E-mail

•	 Digitalizar para USB

•	 Digitalizar para caixa postal

•	 Modelos/digitalização de fluxo de trabalho

•	 Fax da Internet

P9: Como posso saber se meu equipamento Xerox® 
utiliza o design JBIG2 específico?

R:  Consulte a lista completa de dispositivos e equipamentos no 
Apêndice A. As instruções para restaurar as configurações 
padrão do seu equipamento se encontram no Apêndice B. 
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Problema de digitalização da Xerox:  
O que você precisa saber 
Apêndice A

Famílias de produtos de escritório afetadas

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

Se o seu equipamento de escritório não aparece nessa lista, ele não é afetado por esse problema de digitalização.
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