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INTRODUÇÃO 

O IRISCompressor Pro é uma ferramenta de compressão útil que 

permite converter os seus ficheiros de imagem e PDF em ficheiros 

PDF comprimidos, com apenas alguns cliques do rato. 

Os ficheiros PDF que o IRISCompressor gera são totalmente 

pesquisáveis por texto, graças à tecnologia OCR (Reconhecimento 

Óptico de Caracteres) da I.R.I.S. 

NOTAS IMPORTANTES 

O IRISCompressor Pro permite processar diversos ficheiros de 

imagem e PDF em simultâneo. O número total de páginas 

combinadas não pode ultrapassar 25. O OCR pode ser feito num 

máximo de 5 idiomas (mas não em simultâneo). 

Caso necessite de comprimir ficheiros maiores ou lotes de ficheiros, 

recomendamos outros produtos da I.R.I.S., tais como o Readiris 

Pro e o Readiris Corporate. Estes produtos também suportam um 

grande número de idiomas OCR. Visite o Website da I.R.I.S. 

http://www.irislink.com para obter mais informações. 

http://www.irislink.com/
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Avisos legais 

ICOMP_Pro-dgi/pko-24012012-01 

Copyrights 

Copyrights ©2011-2012 I.R.I.S. Todos os direitos reservados. 

A I.R.I.S. possui os direitos de autor do software IRISCompressor e 

desta publicação. 

A informação contida neste documento é propriedade da I.R.I.S. O 

respectivo conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio e não 

representa um compromisso por parte da I.R.I.S. O software 

descrito neste documento é fornecido sob um contrato de licença 

que declara os termos de utilização deste produto. O software só 

pode ser utilizado ou copiado de acordo com os termos desse 

contrato. Esta publicação não pode ser reproduzida, transmitida, 

guardada num sistema de recuperação ou traduzida para outro 

idioma sem a autorização por escrito da I.R.I.S. 

Marcas comerciais 

O logótipo I.R.I.S. e o IRISCompressor são marcas comerciais da 

I.R.I.S. 

OCR ("Reconhecimento Óptico de Caracteres "), IDR 

("Reconhecimento Inteligente de Documentos") e tecnologia iHQC 

("Compressão inteligente de Alta Qualidade) da I.R.I.S. 

 

Todos os outros produtos mencionados nesta publicação são marcas 

comerciais ou marcas comerciais registadas dos seus respectivos 

proprietários. 

iHQCTM patent-protected. US Patent No. 8,068,684 B2. 
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UTILIZAR O  

IRISCOMPRESSOR PRO 

Para aceder ao IRISCompressor: 

 Clique no ícone na Dock. 

 

Ficheiros de imagem suportados 

O IRISCompressor consegue comprimir os seguintes tipos de 

ficheiros de imagem: 

png jpeg jp2k 

(JPEG2000) 

raw 

bmp tiff gif icns 

pict pdf (imagem) adobe 

photoshop 

microsoft ico 

xbitmap microsoft cur truevision tga apple macpaint 

ilm openexr radiance adobe pdf*  
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*Atenção: Os ficheiros PDF comprimem melhor quando contêm 

imagens. Os ficheiros PDF que apenas contêm texto dificilmente serão 

reduzidos em tamanho. 

Passo 1: Adicione documentos ao IRISCompressor 

 Arraste e largue os seus ficheiros para a interface do 

IRISCompressor. 

Sugestão: pode também arrastar ficheiros para o ícone do IRISCompressor 

na Dock. 

 Ou clique em Adicionar documentos e seleccione os 

documentos que pretende comprimir. 

 

Atenção: O IRISCompressor consegue comprimir, no máximo, 25 

páginas de uma só vez. Por isso, certifique-se de que o número total 

de páginas contidas nos seus vários ficheiros não excede 25. Para 

sua informação: 1 imagem corresponde a uma página 1. Se tentar 

comprimir documentos com mais de 25 páginas, apenas serão 

processadas as primeiras 25. 
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Passo 2: Organize os documentos 

Os documentos que adiciona podem ser organizados pela ordem 

que pretender. Basta seleccioná-los e arrastá-los para uma posição 

diferente. 

Atente que, por predefinição, todos os documentos na interface são 

comprimidos num único ficheiro de exportação. Os documentos 

são processados da esquerda para a direita. Isto significa que o 

documento no canto superior esquerda será a(s) primeira(s) 

página(s) no seu ficheiro de exportação. O documento no canto 

inferior direito será o último. 

Sugestão: utilize a barra de deslocamento para aproximar e afastar nas 

miniaturas do documento. 

 

Caso pretenda gerar um ficheiro de exportação separado para 

cada ficheiro de importação, seleccione a opção Criar um ficheiro 

por ficheiro. 

Para eliminar ficheiros da interface, seleccione-os e prima 

Backspace no teclado. 

Passo 3: Seleccione as definições OCR 

A opção OCR é seleccionada por predefinição. Esta funcionalidade 

cria ficheiros de exportação totalmente pesquisáveis. Caso pretenda 

comprimir os seus ficheiros, elimine esta opção. 

O idioma OCR está definido para o idioma do seu sistema 

operativo. Para seleccionar um idioma diferente, clique na lista de 

idiomas e seleccione outro idioma a partir da lista. No máximo, 

pode activar 5 idiomas. 
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Nota: certifique-se de que o idioma OCR que selecciona 

corresponde ao idioma dos seus ficheiros. Seleccionar o idioma 

errado irá criar resultados OCR insatisfatórios. 

Passo 4: Seleccione Definições avançadas 

 Seleccione Endireitar Automaticamente caso esteja a 

processar imagens que não estão inteiramente direitas - ou 

"inclinadas". A opção Endireitar Automaticamente endireita as 

suas imagens. 

 

Nota:o ângulo de inclinação não pode exceder os 10 graus. 

 Seleccione Orientação automática caso pretenda que o 

IRISCompressor rode todos os seus documentos na mesma 

orientação. 

Nota: as imagens têm de conter texto para que o IRISCompressor 

efectue a orientação. 
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Passo 5: Comprima os seus documentos 

 Clique em Comprimir para comprimir os seus documentos. 

 

 Dê um nome ao seu documento de exportação e seleccione a 

localização. 

 

Nota importante: O Adobe Reader é recomendado para comprimir 

ficheiros PDF num SO móvel (por exemplo, num iPad ou tablet 

Android). 
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