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INTRODUCTIE 

IRISCompressor Pro is een handig compressiehulpmiddel waarmee 

u afbeeldings- en PDF-bestanden in slechts enkele muisklikken kan 

converteren in gecomprimeerde PDF-bestanden. 

De PDF-bestanden die IRISCompressor genereert zijn volledig 

tekstdoorzoekbaar, dankzij de OCR-technologie van I.R.I.S. 

(Optical Character Recognition). 

BELANGRIJKE OPMERKINGEN 

IRISCompressor Pro kan meerdere afbeeldings- en PDF-bestanden 

tegelijk verwerken. Het totale aantal pagina's mag wel niet meer 

zijn dan 25. De tekstherkenning (OCR) kan in maximaal 5 talen 

worden uitgevoerd (zij het niet gelijktijdig). 

Indien u grotere invoerbestanden, of zelfs hele reeksen 

invoerbestanden wil comprimeren, dan raden we u andere I.R.I.S.-

producten aan zoals Readiris Pro en Readiris Corporate. Deze 

producten zijn ook in staat OCR uit te voeren op een groot aantal 

talen. Bezoek de I.R.I.S.-website http://www.irislink.com voor 

meer informatie. 

http://www.irislink.com/
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Juridische informatie 

ICOMP_Pro-dgi/pko-25012012-01 

Copyrights 

Copyrights ©2011-2012 I.R.I.S. All rechten voorbehouden. 

I.R.I.S. bezit de copyrights op de IRISCompressor-software en deze 

publicatie. 

De informatie in dit document is eigendom van I.R.I.S. De inhoud 

is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving en houdt geen 

verbintenis vanwege I.R.I.S. in. De software die in dit document is 

beschreven, wordt geleverd onder een licentieovereenkomst die de 

gebruiksvoorwaarden voor dit product vermeldt. De software mag 

alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de 

voorwaarden van die overeenkomst. Geen enkel deel van deze 

publicatie mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in 

een retrievalsysteem of vertaald in een andere taal zonder de 

voorafgaande schriftelijke toestemming van I.R.I.S. 

Handelsmerken 

Het I.R.I.S.-logo en IRISCompressor zijn handelsmerken van 

I.R.I.S. 

OCR ("Optical Character Recognition"), IDR ("Intelligent 

Document Recognition") en iHQC ("intelligent High Quality 

Compression) technologie door I.R.I.S. 

 

Alle andere producten die in deze handleiding worden vermeld, zijn 

handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun 

respectieve eigenaars. 

iHQCTM patent-protected. US Patent No. 8,068,684 B2. 
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IRISCOMPRESSOR PRO 

GEBRUIKEN 

Om IRISCompressor te openen: 

 Klik op het programmasymbool in het Dock. 

 

Ondersteunde afbeeldingsformaten 

IRISCompressor kan de volgende afbeeldingsformaten 

comprimeren: 

png jpeg jp2k 

(JPEG2000) 

raw 

bmp tiff gif icns 

pict pdf (image) adobe 

photoshop 

microsoft ico 

xbitmap microsoft cur truevision tga apple macpaint 

ilm openexr radiance adobe pdf*  
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*Opgelet: PDF-bestanden die afbeeldingen bevatten leveren het beste 

compressieresultaat op. PDF-bestanden die alleen tekst bevatten 

worden nauwelijks gecomprimeerd. 

Stap 1: Voeg documenten toe in IRISCompressor 

 Sleep uw bestanden naar de interface. 

Tip: u kan uw bestanden ook naar het IRISCompressor programmasysmbool 

in het Dock slepen. 

 Of klik op Voeg documenten toe en selecteer de documenten 

die u wil comprimeren. 

 

Opgelet: IRISCompressor kan maximaal 25 pagina's tegelijk 

comprimeren. Zorg er dus voor dat het totale aantal pagina's 25 niet 

overschrijdt. Ter informatie: 1 afbeelding komt overeen met 1 

pagina. Indien u documenten probeert te comprimeren die meer dan 

25 pagina's bevatten, worden alleen de eerste 25 verwerkt. 

Stap 2: Herschik de bestanden 

De documenten die u toevoegt, kunnen herschikt worden zoals u dat 

wil. Selecteer de documenten die u wil herschikken en sleep ze naar 

een andere locatie. 
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Merk op dat alle documenten in de interface worden 

gecomprimeerd in één enkel uitvoerbestand. De 

verwerkingsvolgorde loop van links naar rechts. Dit betekent dat het 

document links boven in de interface de eerste pagina('s) zullen 

vormen in het uitvoerbestand. Het document rechts beneden in de 

interface zal de laatste pagina vormen. 

Tip: gebruik de schuifknop om in en uit te zoomen op de miniaturen. 

 

Indien u een afzonderlijk uitvoerbestand wil genereren voor elk 

invoer bestand, selecteer dan de optie 1 bestand per bestand. 

Om bestanden uit de interface te wissen, selecteer ze en druk op 

Backspace op uw toetsenbord. 

Stap 3: Selecteer de OCR-instellingen 

De OCR-optie is standaard ingeschakeld. Deze functie genereert 

volledig tekstdoorzoekbare uitvoerbestanden. Indien u uw 

bestanden alleen wil comprimeren, schakel deze functie dan uit. 

De OCR-taal is ingesteld op de taal van uw besturingssysteem. Om 

een andere taal te selecteren, klik op de taallijst en selecteer een 

andere taal uit de lijst. 
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Opmerking: zorg ervoor dat de OCR-taal overeenkomt met de taal 

van uw bestanden. Indien u de verkeerde taal selecteert, zal dat 

leiden tot teleurstellende herkenningsresultaten. 

Stap 4: Selecteer geavanceerde instellingen 

 Selecteer Auto. Rechtzetten indien u afbeeldingen verwerkt die 

niet volledig recht zijn. Deze optie zet ze automatisch recht. 

 

Opmerking: de helling mag maximaal 10 graden bedragen. 

 Selecteer Auto. Oriënteren indien u wil dat IRISCompressor al 

uw documenten in dezelfde richting roteert. 

Opmerking: de afbeeldingen moeten tekst bevatten opdat 

IRISCompressor de oriëntatie kan bepalen. 
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Stap 5: Comprimeer u bestanden 

 Klik op Comprimeer om uw documenten te comprimeren. 

 

 Geef het uitvoerbestand een naam en bewaar het in een locatie 

naar keuze. 

 

Belangrijk: Adobe Reader wordt aangeraden om gecomprimeerde 

PDF-bestanden te openen op een mobiel besturingssysteem (zoals 

op een iPad of Android tablet). 
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