
No retyping. No paper. 
Just smart documents.
for Mac® #1 Conversion Software

Readiris™ 17



Hoofdstuk 1: Installeren en activeren 

Systeemvereisten 

Dit is de minimaal vereiste systeemconfiguratie om Readiris te gebruiken: 

• Een Mac-computer met een 64-bits Intel-processor.

• Het besturingssysteem Mac OS X 10.11 of hoger. Eerdere versies van het Mac OS-

besturingssysteem worden niet ondersteund.

• 400 MB vrije harde schijfruimte
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Installeren en activeren 

Installeren 

• Download het Readiris-pakket via www.irislink.com/softwaredownload.

• Voer het Readiris-installatiepakket uit en volg de instructies op het scherm.

• Ga akkoord met de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst.

• Klik daarna op Installeer om de eigenlijke installatie te starten.

Er kan gevraagd worden een beheerdersgebruikersnaam en een wachtwoord in te voeren om 

Readiris te installeren. 

Activering 

• U wordt gevraagd om Readiris te activeren.

• De activeringscode bestaat uit 34 tekens. Afhankelijk van hoe u Readiris aangeschaft heeft, vindt

u de code:

o Op het licentieblad genaamd "License sheet for SN for IRIScan..." in de productverpakking

o In de bevestigingsmail na uw elektronische aanschaf

• Voer de activeringssleutel in en klik op Activeer.

Er is een internetverbinding nodig om te kunnen activeren. Als u niet over een 

internetverbinding beschikt, zie dan Handmatige activering hieronder. 

U kunt ook kiezen om de proefversie te starten als u Readiris op dit moment niet wilt activeren. 

Vul het formulier in en klik op Start proefversie. De volgende keer dat u Readiris opstart, wordt 

u opnieuw gevraagd de software te activeren. 
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Handmatige activering 

Als u geen toegang tot internet heeft of als zich een fout voordoet tijdens het activeringsproces, dan 

verschijnt een foutbericht met de mogelijkheid om handmatig te activeren. 

• Klik hiervoor op Handmatige activering in het foutbericht.

• Klik op Bewaar als tekstbestand om alle gegevens die I.R.I.S. nodig heeft om door te gaan met

de handmatige activering te bewaren.

Wij adviseren u om de standaardbestandsnaam en -opslaglocatie te gebruiken.

• Open op een andere computer waar u toegang tot internet heeft de internetpagina die vermeld staat

in het dialoogvenster: http://www.irislink.com/register/readiris16mac

• Klik op de internetpagina op de koppeling Verstuur een ticket.

• Vul alle verplichte velden in en klik op Voeg bestand toe onderaan de pagina.
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• Selecteer het tekstbestand dat u bewaard heeft.

De standaardbestandsnaam is Readiris Activation.text. De standaardopslaglocatie is het

bureaublad.

• Klik op Verstuur om het ticket te versturen.

U ontvangt het licentiebestand via e-mail binnen 24 uur.

• Ga terug naar Readiris en klik op Importeer een licentiebestand in het dialoogvenster voor

activering.

• Klik als de installatie voltooid is op Sluit.
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Softwareregistratie 

Registratie is vereist om Technische ondersteuning te krijgen. Registratie biedt ook andere voordelen 

zoals gratis updates, gratis demoversies, video zelfstudie, kortingen op nieuwe producten enzovoort. 

Om Readiris te registreren: 

• Klik in het menu Readiris op Registreer om naar de registratiepagina te worden geleid.

• Vul je gegevens in en klik op Verstuur.

Om de registratie te voltooien is een internetverbinding nodig. 
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Naar updates zoeken 

Wanneer u uw exemplaar van Readiris registreert, hebt u recht op gratis softwareupdates. 

Om te controleren of er updates zijn: 

• Klik in het menu Readiris op Zoek naar updates.

Opmerking: Readiris controleert om de 30 dagen automatisch of er updates zijn. 
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Readiris verwijderen 

Om Readiris van uw computer te verwijderen: 

• Klik op Finder en open de map Programma's.

• Sleep Readiris naar de Prullenmand.

Readiris zal worden verwijderd. 

Opmerking: De voorkeuren van Readiris worden niet verwijderd door Readiris naar de prullenmand te 

slepen voor het geval u de software later opnieuw zou willen installeren. 

De voorkeuren verwijderen: 

• Ga naar het menu Ga in de Finder en houd Alt ingedrukt.

• Klik op Bibliotheek > Bibliotheek > Application Support.

• Sleep de map Readiris naar de prullenmand.
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Technische ondersteuning 

Wanneer u uw exemplaar van Readiris registreert, heeft u recht op gratis technische ondersteuning. In het 

gedeelte Technical Support op onze website www.irislink.com/support vindt u de veelgestelde 

vragen, videotutorials en extra informatie over het oplossen van veel voorkomende problemen. 

Als u nog steeds geen antwoord op uw vragen vindt, klik dan op Contact met technische support en vul 

het internetcontactformulier in. 
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Hoofdstuk 2: Van start gaan 

Kennismaking met de interface 

De Readiris-interface ziet er als volgt uit (standaardmodus): 

De interface bestaat uit de volgende onderdelen en deelvensters: 

1. De Readiris-menubalk

In de Readiris-menubalk bevinden zich alle commando's en opties die beschikbaar zijn in Readiris, inclusief 

de geavanceerde instellingen. 

2. De knoppenbalk

De knoppenbalk bovenaan is het belangrijkste gereedschap in Readiris. Het bevat alle basiscommando's die 

nodig zijn om uw documenten te scannen en te exporteren. 

Er zijn drie standaard Exporteer-knoppen beschikbaar om uw documenten te exporteren als PDF, DOCX 

en XLSX. 
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Om de standaardopties van een Exporteer-knop te wijzigen, klikt u erop en houdt u ingedrukt tot het 

menu Opties verschijnt. Verplaats vervolgens de cursor naar het menu Opties om het te openen. 

Als de standaard Exporteere-knoppen niet zijn wat u nodig heeft en u wilt een ander uitvoerformaat 

selecteren, klik dan op Exportopties. Sleep vervolgens het gewenste formaat naar de Favorieten-lijst en 

configureer de bijbehorende opties. Voor meer informatie, zie Selecteren van het uitvoerformaat. 

Wij wijzen u erop dat u ook de bovenste knoppenbalk kunt aanpassen door commando's toe te voegen of 

te verwijderen. Om dit te doen: 

• Ctrl-klik op de knoppenbalk en klik op Pas knoppenbalk aan.

• Versleep de commando's die u wilt verplaatsen naar of weghalen uit de knoppenbalk.

3. De gescande afbeelding

Wanneer een pagina in Readiris wordt gescand of geopend, dan wordt de afbeelding geanalyseerd en 

weergegeven. De verschillende herkenningszones worden niet standaard weergegeven.  

• Als op de afbeelding geklikt wordt, dan wordt de zone met de positie waarop met de muis geklikt

werd weergegeven.

• Als geklikt en gesleept wordt om een selectierechthoek te maken, dan worden alle zones binnen de

selectierechthoek weergegeven.

• Als Wijzig / Selecteer alle zones (Cmd-A) geselecteerd wordt, dan worden alle zones

weergegeven.

De inhoud van de geselecteerde zone(s) kan gekopieerd worden naar het klembord of naar Evernote. 

Alle zones worden weergegeven en kunnen bewerkt worden met de functies in de Lay-outmodus. 

4. Het paneel Pagina's

Elke pagina die u in Readiris opent of scant, wordt in miniatuur weergegeven in het paneel Pagina's. De 

nieuwste pagina's komen bovenaan. Om de volgorde van de pagina's te wijzigen, sleept u een pagina van 

de ene plek naar een andere. 

Voor een beter overzicht van de paginaminiaturen kunt u overschakelen naar de Miniatuurweergave. Deze 

weergaveoptie laat enkel de paginaminiaturen zien. De geanalyseerde afbeelding wordt dan niet meer 

weergegeven. In de Miniatuurweergave staan de miniaturen van links naar rechts en van boven naar onder 

opgesteld. 

Om over te schakelen naar de Miniatuurweergave, klikt u op het symbool Miniatuurweergave onderaan het 

paneel Pagina's. 
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5. De beeld- en lay-outbewerkingsknoppenbalk

Met de beeld- en lay-outbewerkingsknoppenbalk kunt u de huidige pagina wijzigen. U kunt 

Annotaties toevoegen, de Tekstcorrector openen, de Lay-out van de pagina wijzigen, scheef gescande 

pagina's rechtzetten, pagina's draaien, de afbeeldingskwaliteit aanpassen enzovoort. Wijs met de muis 

naar de verschillende knoppen om de knopinfo weer te geven. 

Zie ook de hoofdstukken De gescande documenten optimaliseren en De herkenningszones 

bewerken voor meer informatie. 
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De taal van de gebruikersinterface wijzigen 

Readiris wordt geopend in de taal die momenteel geactiveerd is in de Systeemvoorkeuren van uw Mac. 

Om de taal van de gebruikersinterface in Readiris te wijzigen: 

• Klik op het symbool Systeemvoorkeuren.

• Klik op het symbool Taal en regio.

• Sleep de gewenste taal naar de eerste plaats in de lijst.

De gebruikersinterface van Readiris is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Frans, Duits, 

Italiaans, Spaans, Nederlands, Russisch, Japans, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, 

Koreaans, Deens, Fins, Noors, Portugees, Braziliaans Portugees, Zweeds en Turks. 

• Sluit Readiris en start de computer opnieuw op om de nieuwe taalinstelling toe te passen.
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De scanner configureren in Readiris 

Readiris is compatibel met alle Twain 1.9- en Image Capture-scanners en scanners met IRIScan 3 en 

hoger. 

De meeste Image Capture-scanners zijn Plug & Play. Vooraleer u een Twain-scanner kunt gebruiken, 

moeten de scannerstuurprogramma's echter geïnstalleerd zijn op uw Mac. 

Twain-scanners 

• Sluit uw scanner op uw Mac aan en schakel deze in.

• Installeer het Twain-stuurprogramma van de scanner.

Stuurprogramma's vindt u normaal terug op de met uw scanner meegeleverde cd-rom en op de 

website van uw scannerfabrikant. Ze worden niet door I.R.I.S. geleverd. Bepaalde 

scannerstuurproggramma's functioneren misschien niet met de laatste Mac OS-versies. Lees de 

met uw scanner meegeleverde documentatie om te weten welke platforms ondersteund 

worden. Neem indien nodig contact op met uw scannerfabrikant. 

IRIScan Express-scanners 

• Sluit uw IRIScan Express-scanner op uw Mac aan en schakel deze in.

• Als uw IRIScan-product voorzien is van Readiris, dan is het stuurprogramma reeds geïnstalleerd

tijdens de installatie van Readiris.

Is dit niet het geval, ga dan naar onze website www.irislink.com/support om het te downloaden en 

installeer het benodigde stuurprogramma. 

IRISCard Anywhere / IRIScan Anywhere / IRIScan Book-scanners 

Als u één van deze scanners gebruikt, hoeft u geen stuurprogramma te installeren. Deze scanners zijn geen 

Twain-gebaseerde scanners die vanuit een programma kunnen worden bediend om documenten te 

scannen. Ze zijn ontwikkeld om autonoom gebruikt te worden, los van een computer. De documenten die u 

scant worden opgeslagen in het interne geheugen van de scanner (of op een optionele SD-kaart / USB-

flashdrive). Van daaruit kunnen ze direct in Readiris worden geladen wanneer u de scanner aansluit of de 

SD-kaart of USB-flashdrive op uw Mac aansluit. 

Om te controleren of het scannerstuurprogramma correct is geïnstalleerd: 

• Klik in het menu Readiris op Voorkeuren.

• Klik op het tabblad Scanner.

• Uw scanner hoort nu weergegeven te staan*.

*Dit is niet het geval bij IRISCard Anywhere-, IRIScan Anywhere- en IRIScan Book-scanners.

Als uw scanner niet weergegeven staat, dan is het stuurprogramma niet succesvol 

geïnstalleerd. 

• Zodra de scanner is geconfigureerd, kunt u starten met scannen met de

standaardscannerinstellingen.
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Hoofdstuk 3: Basisdocumentverwerking 

Documenten verwerken met Readiris is een eenvoudig proces in de basisconfiguratie. In dit hoofdstuk 

bespreken we de stappen die we moeten uitvoeren in de basisconfiguratie. Voor gedetailleerde informatie 

over alle configuratiestappen verwijzen we naar de hoofdstukken 4 tot 10. 

Stap 1: Scan, open of versleep uw afbeeldingen. 

Om gedrukte documenten te scannen moet uw scanner correct ingesteld zijn. Zie indien nodig 

Configureren van uw scanner. 

• Klik op Scannen om papieren documenten te scannen met uw scanner.

Er wordt een voorbeeldvenster geopend en uw scannerinstellingen worden weergegeven. Voor 

TWAIN-scanners verschillen deze instellingen per scanner. 

• Selecteer Kleur en 300 DPI als voorkeuren om optimale resultaten te verkrijgen.

• Selecteer de gewenste Pagina-analyseopties:

Pagina-analyse is standaard geselecteerd. Deze optie verdeelt uw documenten in 

herkenningszones. Zonder herkenningszones kan Readiris uw documenten niet verwerken. Als 

u ervoor kiest deze functie uit te schakelen, moet u de herkenningszones handmatig op uw 

document aanmaken. 

Readiris kan uw documenten rechtzetten (kromming wegnemen) en ze draaien aan de hand 

van de functie Detectie paginastand. 

Als uw scanner zwarte randen weergeeft op uw documenten of als er op uw documenten 

informatie staat die gedeeltelijk weggevallen is, dan probeert Readiris herkenningszones aan te 

maken aan de randen van het document, ook al bevatten deze geen nuttige informatie. In die 

gevallen is het aanbevolen de optie Negeer randzones te selecteren. 

of 

• Klik op Archief om bestaande afbeeldingsbestanden te openen.

• Selecteer de gewenste Pagina-analyseopties.

Dezelfde Pagina-analyseopties zijn hier beschikbaar. 
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Of versleep PDF- en afbeeldingsbestanden naar Readiris. Dit kan op verschillende manieren: 

• U kunt bestanden slepen en op het Readiris-symbool in het Dock plaatsen.

De bestanden worden toegevoegd na de afbeeldingen die reeds in Readiris geladen zijn.

• U kunt bestanden slepen en in de Readiris-interface die reeds geopend is plaatsen.

Tip: Wanneer u bestanden versleept naar het paneel Pagina's, dan kunt u kiezen waar ze 

ingevoegd worden. 

• U kunt afbeeldingsbestanden slepen vanuit de Foto's-app en in de Readiris-interface die reeds

geopend is plaatsen.

Opmerking: Het verslepen van afbeeldingsbestanden van de Foto's-app naar het Readiris-symbool 

in het Dock wordt niet ondersteund. 

De herkenningszones zijn zichtbaar in de Lay-outmodus, die bereikbaar is via de beeld- en lay-

outbewerkingsknoppenbalk. 
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Stap 2: Wijzig de pagina's of zones. 

De afbeeldingen die u scant en in Readiris laadt kunnen eenvoudig worden bewerkt: 

• Om de volgorde van de pagina's te wijzigen, sleep de miniaturen naar een andere plaats in het

paneel Pagina's.

• Om een pagina te wissen, selecteer ze en klik op het pictogram Wissen.

Als er OCR-fouten gecorrigeerd moeten worden, gebruik dan de Tekstcorrector. Zie Bewerken van de 

herkende documenten voor meer informatie. 

Stap 3: Selecteer de taal voor herkenning. 

De juiste documenttaal kiezen is van het grootste belang om met Readiris goede herkenningsresultaten te 

bekomen. 

Stap 4: Configureer de uitvoer. 

Klik om uw documenten direct te exporteren in een van de standaarduitvoerformaten op een van de 

standaard Exporteer-knoppen. 

Om de standaardinstellingen van een Exporteer-knop te wijzigen: 

• Klik op de Exporteer-knop en houd ingedrukt tot het bijbehorende Opties-menu verschijnt.

• U kunt nu de formaat- en bestemmingsopties wijzigen.

Readiris 17 - Quick User Guide

© Copyright 1987-2018 I.R.I.S SA. All Rights Reserved 16



Om een ander uitvoerformaat dan de drie standaardformaten te selecteren: 

• Klik op Exportopties.

• Selecteer het gewenste formaat en sleep het naar de lijst Favorieten.

• Configureer de betreffende opmaakopties.

Voor meer informatie over de verschillende uitvoerformaten en formaatopties, zie Selecteren van

het uitvoerformaat.

• Configureer de bijbehorende bestemming.

U kunt documenten als bestand bewaren, ze direct openen in een programma of versturen naar een

geconfigureerd onlineopslagsysteem.

Opmerking: De koppeling met het onlineopslagsysteem moet correct geconfigureerd zijn om 

te kunnen exporteren. Zie Configureren van een onlineopslagsysteem om te weten hoe u 

dit doet. 

• Als u Open in programma selecteert, dan wordt een standaardprogamma voorgesteld voor

het geselecteerde uitvoerformaat.

Als u bijvoorbeeld PDF selecteert, dan wordt het uitvoerbestand geopend in Voorvertoning.

DOCX- en RTF-documenten worden geopend in de geïnstalleerde

tekstverwerkingsprogramma's. XLSX-documenten worden geopend in het geïnstalleerde

spreadsheetprogramma.

• Om het programma te wijzigen, klikt u erop en klikt u vervolgens op Selecteer

programma.

• Klik als u klaar bent op OK.

Als u deze stappen heeft voltooid, klik dan op de Exporteer-knop van uw keuze om de tekstherkenning te 

starten en uitvoerdocumenten aan te maken. 

Ongedaan maken van een bewerking 

De meeste van uw bewerkingen of geconfigureerde instellingen kunnen ongedaan gemaakt worden met de 

optie Maak ongedaan. 

Het aantal keer ongedaan maken is onbeperkt. Ga naar het menu Wijzig en klik op Maak ongedaan (de 

laatste bewerking wordt weergegeven tussen haakjes). U kunt ook gebruik maken van de toetscombinatie 

command-Z. 
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Een nieuw project starten 

Als u klaar bent met het opslaan van uw gescande documenten of om opnieuw te starten: 

• Klik op Nieuw in de hoofdknoppenbalk.

Deze opdracht wist uw documenten uit Readiris zodat u een nieuw project kunt starten. 
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Automatische verwerking 

Als u het verwerken in Readiris wilt versnellen of grote volumes gescande documenten moet verwerken, 

dan kunt u de functie Automatische verwerking gebruiken. Deze functie zorgt voor automatische 

verwerking van de documenten die u scant en opent in Readiris, converteert ze in het opgegeven 

uitvoerformaat en exporteert ze naar een specifieke opgegeven map of naar het geconfigureerde 

onlineopslagsysteem. 

Om het automatisch verwerken te starten: 

• Klik op Automatische verwerking in de knoppenbalk bovenaan.

• Selecteer Automatisch alle geïmporteerde afbeeldingen verwerken.

• Selecteer het gewenste Uitvoerformaat.

• Selecteer een Uitvoermap of account waarnaar de verwerkte documenten geëxporteerd moeten

worden.

• Selecteer in welk programma de verwerkte bestanden geopend moeten worden.

• Start vervolgens het scannen of het openen van documenten in Readiris. Of sleep series

afbeeldingsbestanden naar Readiris.

Belangrijke opmerkingen: 

Als u verschillende documenten achtereenvolgend scant - bijvoorbeeld op een scanner met een 

documenttoevoer - dan worden alle documenten gebundeld in één uitvoerbestand. Dit geldt ook bij het 

openen van meerdere beeldbestanden tegelijk. 

Als u documenten scant op een flatbedscanner, dan wordt elke pagina opgeslagen in een apart 

uitvoerbestand. 

Tip: Naast Automatische verwerking beschikt Readiris Corporate ook over de functies 

Reeksverwerking en Bewaakte map voor het verwerken van grotere volumes. 
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Instellingen opslaan en laden 

Readiris slaat de verwerkingsinstellingen automatisch op wanneer u de toepassing afsluit. Wanneer u 

Readiris de volgende keer opstart, past het programma dezelfde instellingen toe. 

In geval u een specifieke instellingprofiel wilt opslaan: 

• Selecteer eerst de vereiste instellingen.

• Klik in het menu Instelling op Instellingen opslaan.

• Geef de instellingen een naam, kies een locatie en klik op Bewaar.

De volgende instellingen worden opgeslagen: hoofdtaal en secundaire talen, herkenningsnauwkeurigheid 

prioriteit op snelheid, uitvoerformaat en alle geselecteerde uitvoerformaatopties, inclusief PDF-

wachtwoorden, doelprogramma, onlineopslagsysteeminstellingen, paginaformaten, de paginascheidings- en 

indexeeropties, de opties pagina-analyse, ontvlekken en pagina's rechtzetten en de trainingsopties. 

Instellingen laden 

Om een opgeslagen instellingenbestand te laden: 

• Klik in het menu Instelling op Open instellingen.

• Blader naar het opgeslagen instellingenbestand:

Fabrieksinstellingen terugzetten 

• Klik in het menu Instelling op Herstel fabrieksinstellingen.
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