
Information om Xerox skanningsfunktion:  
Viktigt att känna till 
Frågor och svar

Vi har fått in rapporter om fel i 
skanningsfunktionen på några av våra 
kontorsenheter. Felet resulterar i att vissa 
tecken ibland ersätts av andra. Detta 
påverkar inte utskrift, kopiering eller 
traditionella faxfunktioner.

Här följer två lösningar: 

•	  Återställ grundinställningarna för skanning: 
Grundinställningarna rekommenderas för skanning av 
normala kontorsdokument. Problemet med teckenersättning 
uppstår sannolikt inte med grundinställningarna. I bilaga 
B finns en guide som visar hur du kontrollerar de befintliga 
skanningsinställningarna på enheten och återställer 
grundinställningarna från fabriken.

•	  Använd en mjukvaruuppdatering: Xerox arbetar med att 
ta fram en korrigeringsfil som kan hämtas till varje enhet. 
Korrigeringsfilen eliminerar risken för teckenersättning i alla 
funktionslägen. Korrigeringsfilen kommer att finnas tillgänglig 
inom några veckor.

Det är viktigt att känna till att enheter från Xerox® ställs in 
på fabriken med de inställningar för komprimeringsnivå och 
upplösning som ger skannade filer som är lämpliga för visning och 
utskrift utan att filstorleken blir för stor. När dessa inställningar 
används med normala kontorsdokument kan teckenersättning 
sannolikt inte inträffa.

Vi beklagar olägenheten för våra kunder. Vi samarbetar nära våra 
partner och kundtjänstteam i hela världen för att informera våra 
kunder i förväg och hjälpa dem åtgärda problemet.
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Information om Xerox skanningsfunktion: Viktigt att känna till 
Frågor och svar

F1: Hur vanligt är problemet?

S:  Enligt vår erfarenhet skannar de flesta kunder normala 
kontorsdokument med grundinställningarna från fabriken 
och upplever därför troligen inte detta problem. Normala 
kontorsdokument innehåller inte kombinationer av små 
fonter, är inte svårlästa, innehåller inte sporadiska pixlar och/
eller har inte skannats flera gånger.

F2: Vilka funktioner omfattas av problemet?

S:  Skanning till digitala filer är den enda funktion som påverkas. 
Utskrift, kopiering och traditionell faxning påverkas inte.

F3: Vad är JBIG2 och i vilka situationer inträffar 
teckenersättning?

S:  JBIG2 är en komprimeringsstandard som kan använda 
mönstermatchning för att skapa filer med mycket 
liten filstorlek. När mönstermatchning används med 
”högbelastande dokument”, det vill säga dokument som 
innehåller kombinationer av små fonter, är svårlästa, 
innehåller sporadiska pixlar och/eller har skannats flera 
gånger, kan teckenersättning inträffa. 

  Med maximalt komprimeringsläge skapas utomordentligt 
små filstorlekar. Detta är den mest belastande inställning 
där teckenersättning potentiellt kan inträffa. Med 
fabriksinställningarna är det osannolikt att teckenersättning 
inträffar i normala dokument.

F4: Är JBIG2-komprimering unik för Xerox?  

S:   JBIG2-komprimering är en mycket vanlig branschstandard 
som används för att minimera filstorleken i samband med 
PDF-filer, skanning och annan bildframställning.  

F5: Vad kan jag göra i dag för att  
minimera risken för problemet?

S:  Först och främst är det viktigt att känna till att enheter från 
Xerox® ställs in på fabriken med de inställningar för ”Kvalitet/
filstorlek” (komprimeringsnivå) och ”Upplösning” som ger 
skannade filer som är lämpliga för visning och utskrift utan att 
filstorleken blir för stor. 

  Viktigt! Med dessa grundinställningar sker teckenersättning 
sannolikt inte vid skanning av normala kontorsdokument.

  Kontrollera på enheterna att grundinställningarna från 
fabriken inte har ändrats (se bilaga B). Det är enkelt återställa 
de ursprungliga grundinställningarna. Permanent ändring 
av grundinställningarna kräver administratörsbehörighet. 
Tillfälliga användare kan ändra inställningarna för enstaka 
jobb, men kan inte ändra inställningar som påverkar andra 
användare. 

F6: Hur kan Xerox säkerställa att teckenersättning inte 
inträffar?

S:  Xerox arbetar med att ta fram en korrigeringsfil som 
kan hämtas till varje enhet. Korrigeringsfilen eliminerar 
teckenersättning i alla funktionslägen oberoende av 
ursprungsförhållanden. Korrigeringsfilen kommer att finnas 
tillgänglig inom några veckor.

F7: Kommer filstorleken att bli ohanterlig när jag  
använder grundinställningarna?   

S:  Grundinställningarna baseras på komprimeringsalgoritmer 
som resulterar i den förväntade filstorlek som krävs för de 
flesta skanningsuppgifter i branschen, med acceptabla 
filstorlekar. 

2



©2013 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Xerox® och Xerox med figurmärke® är varumärken som tillhör Xerox Corporation i 
USA och/eller andra länder. 08/13

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

Information om Xerox skanningsfunktion: Viktigt att känna till 
Frågor och svar

F8: Vilka är de korrekta grundinställningarna?    

S:  Följande två grundinställningar måste återställas:

 1.  Inställningen ”Kvalitet/filstorlek” (inställningen för JBIG2-
komprimering) ska anges till mittenläget ”Högre”. 

 2.  Inställningen ”Upplösning” (skanningsupplösningen) ska 
vara 200 dpi eller högre. 

Dessa inställningar kan ställas in på distans av 
systemadministratören via CentreWare Internet Services. 
Exempel på skärmar: 

Skärmen för användare med grundinställning av ”Kvalitet/
filstorlek”:  

Skärmen för användare med grundinställning av ”Upplösning”: 

CentreWare Internet Service-skärmen för systemadministratörer 
med grundinställning av ”Upplösning” och ”Kvalitet/filstorlek”:

Beroende på vilket skanningsarbetsflöde som används ska 
du kontrollera att inställningarna ”Upplösning” och ”Kvalitet/
filstorlek” är inställda på grundinställningen från fabriken  
(se bilaga B): 

•	 Skanna till e-post

•	 Skanna till USB

•	 Skanna till brevlåda

•	 Arbetsflödesskanning/mallar

•	 Internetfax

F9: Hur vet jag om min enhet från Xerox® använder den 
här JBIG2-konfigurationen?

S:  Se den fullständiga listan med enheter i bilaga A. Anvisningar 
om hur du återställer grundinställningarna för enheten finns i 
bilaga B. 
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Problem med Xerox skanningsfunktion:  
Viktigt att känna till 
Bilaga A

Produktserier som omfattas av problemet

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

Om din kontorsenhet inte förekommer i listan omfattas den inte av detta skanningsproblem.
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