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To EasyOCRTool, αποτελεί τθν καινοτόμο λφςθ που παρζχει θ CompuCare Ltd,  ςε όςουσ 

κζλουν να μειϊςουν τον χρόνο πλθκτρολόγθςθσ κειμζνων, από εικόνεσ & ψθφιοποιθμζνα 

ζγγραφα. 

Χρθςιμοποιϊντασ ότι, πιο ςφγχρονο διακζτει θ τεχνολογία τθσ πλθροφορικισ, και  

ενςωματϊνοντασ Intelligent Algorithms Technology, επιτυγχάνει οπτικι αναγνϊριςθ 

χαρακτιρων, που  αγγίηει περίπου το 100%. 

Ο χρόνοσ που κερδίηει ο κάκε χειριςτισ, όταν κζλει να ενςωματϊςει από μία παράγραφο 

ζωσ και ολόκλθρθ ςελίδα, ξεπερνάει κάκε προςδοκία, αφοφ θ οπτικι αναγνϊριςθ 

ολόκλθρθσ ςελίδασ, δεν διαρκεί οφτε ζνα λεπτό, από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ. 

Ο χειριςμόσ τθσ εφαρμογισ είναι απλόσ και γριγοροσ και   δεν απαιτεί ιδιαίτερεσ γνϊςεισ 

από τουσ  χειριςτζσ. 

Η εφαρμογι υποςτθρίηει, όλα τα γνωςτά scanners τθσ αγοράσ και επίςθσ, όλα τα ςυνικθ 

format εικόνων (jpg, png,tiff). 

τισ περιπτϊςεισ των pdf αρχείων, με τθ χριςθ ςφγχρονων μεκόδων, αναγνωρίηει τθν κάκε 

ςελίδα και μετατρζπει γριγορα και εφκολα  ςε επεξεργάςιμο κείμενο, όλο το pdf ζγγραφο. 

Η εφαρμογι διατίκεται ςε όλουσ τουσ χριςτεσ με μικρι ετιςια ςυνδρομι τθσ τάξθσ των 

200€ πλζον ΦΠΑ, και προςφζρει πακζτα χριςθσ ανάλογα με τον όγκο των ςελίδων που 

επικυμεί ο κάκε χειριςτισ να επεξεργαςτεί. 

το τζλοσ του παρόντοσ εγγράφου, ενςωματϊνεται τιμοκατάλογοσ   τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ 

και  των πακζτων χριςθσ. 

 

Παρακάτω περιγράφονται  τα βιματα που πρζπει να κάνει ο χειριςτισ για τθν εφκολθ και 

γριγορθ χριςθ τθσ εφαρμογισ. 

 

Από τθν επιφάνεια εργαςίασ, επιλζγει το  παρακάτω εικονίδιο 

 

 

 



τθν οκόνθ εμφανίηεται θ ειςαγωγικι φόρμα του προγράμματοσ. 

 

 

Σο επόμενο βιμα που πρζπει να κάνει ο χειριςτισ, είναι με το ποντίκι να κάνει click ςτο 

κουμπί "Let’s go" για να ειςζλκει ςτθν κφρια οκόνθ τθσ εφαρμογισ. 

 

Αυτι είναι θ βαςικι οκόνθ χριςθσ τθσ εφαρμογισ. Παρακάτω περιγράφονται τα βιματα 

που πρζπει να κάνει προκειμζνου, είτε να επιλζξει ζτοιμεσ εικόνεσ προσ επεξεργαςία, είτε 

με τθ χριςθ του scanner, να κάνει οπτικι αναγνϊριςθ χαρακτιρων από ζγγραφα ςε φυςικι 

μορφι. 

 



ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Ο αρχικόσ φάκελοσ  ςτον οποίο ψάχνει θ εφαρμογι τα αρχεία είναι ο ScanDocs, ανάλογα με 

το δίςκο που είναι εγκαταςτθμζνθ θ εφαρμογι. Μπορεί ο χειριςτισ να επιλζξει 

οποιαδιποτε εικόνα κζλει από οποιονδιποτε φάκελο. 

 

 

 

Επιλζγοντασ τθν εικόνα που επικυμεί, εμφανίηεται προεπιςκόπθςθ τθσ εικόνασ ςτο χϊρο 

που είναι προκακοριςμζνοσ, για αυτό το ςκοπό. 

 



Σο επόμενο βιμα που ζχει να κάνει ο χειριςτισ, είναι να επιλζξει τθν εικόνα από τθν 

προεπιςκόπθςθ, για περάςει ςτο χϊρο όπου κα γίνει θ οπτικι αναγνϊριςθ των 

χαρακτιρων. 

 

Όταν θ εικόνα ειςαχκεί ςτο χϊρο οπτικισ  αναγνϊριςθσ χαρακτιρων, πρζπει να επιλζξει με 

το πλικτρο  όλθ τθ ςελίδα για επεξεργαςία.  

Ρροςοχι Δεν απαιτείται άλλθ ενζργεια παρά μόνο το πάτθμα του κουμπιοφ. 

Κατόπιν ο χειριςτισ  επιλζγει με το ποντίκι του το πλικτρο , ϊςτε να αρχίςει θ 

οπτικι αναγνϊριςθ χαρακτιρων. 

τθν οκόνθ εμφανίηεται ενθμερωτικι φόρμα που παρουςιάηει τθν εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ. 

Τπάρχει περίπτωςθ να εμφανίηεται ενθμερωτικό μινυμα, το οποίο αναφζρει ότι θ βζλτιςτθ 

ανάλυςθ τθσ κάκε εικόνασ είναι το 600Χ600.  

Πρζπει να αναφερκεί ότι, όςο πιο μεγάλθ ανάλυςθ ζχει θ εικόνα, τόςο καλφτερα  είναι τα 

αποτελζςματα. Παρ’ όλα αυτά θ επεξεργαςία τθσ εικόνασ γίνεται ςε κάκε περίπτωςθ και το 

αποτζλεςμα εμφανίηεται ςτο χϊρο που ζχει προβλεφκεί για αυτό το ςκοπό. 

 

τθν επόμενθ οκόνθ παρουςιάηεται το αποτζλεςμα τθσ οπτικισ αναγνϊριςθσ τθσ εικόνασ, 

που πραγματοποίθςε ο χειριςτισ.  



 

Ππωσ φαίνεται, θ επεξεργαςία τθσ εικόνασ ζχει ολοκλθρωκεί και το κείμενο δεξιά, είναι 

πλζον ςε επεξεργάςιμθ μορφι.  

Ο χειριςτισ μπορεί πλζον να το χρθςιμοποιιςει αυτοφςιο, ι να επιλζξει τμιμα αυτοφ και 

με το δεξί πλικτρο του ποντικιοφ να το κάνει copy. 

 

Κατόπιν, μπορεί είτε να επιλζξει να ανοίξει το Word ι το Excel και να κάνει επικόλλθςθ του 

κειμζνου που ζκανε copy, είτε να το κάνει επικόλλθςθ ςε ανοικτό κείμενο ι ακόμθ και ςε 

πεδίο εφαρμογισ (π.χ. πρόγραμμα ςυμβολαιογράφων, δικθγόρων, δικαςτικϊν επιμελθτϊν, 

κακθγθτϊν κ.ο.κ.) 



 

Όπωσ προαναφζραμε, θ εφαρμογι πωλείται με τθ μορφι των πακζτων χριςθσ. το επάνω 

δεξιό τμιμα τθσ οκόνθσ εμφανίηεται το υπόλοιπο μονάδων που διακζτει ο χειριςτισ. 

Ρροςοχι!!!  Οι μονάδεσ που αναφζρονται αφοροφν, μόνο ςτθν επεξεργαςία οπτικισ 

αναγνϊριςθσ χαρακτιρων.  

Ακόμθ και να μθδενιςτεί θ εφαρμογι λειτουργεί κανονικά, αλλά δεν ζχει τθ δυνατότθτα τθσ 

οπτικισ αναγνϊριςθσ χαρακτιρων. 

Σθμαντικι  Επιςιμανςθ!!!  Για να λειτουργεί απρόςκοπτα θ εφαρμογι και να μθν χάνονται 

μονάδεσ επεξεργαςίασ, κα πρζπει θ εγκατάςταςθ τθσ εφαρμογισ να γίνεται πάντα από 

εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργάτθ τθσ CompuCare και μόνο. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ  

ΦΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

τθν περίπτωςθ που ο χειριςτισ επικυμεί να χρθςιμοποιιςει φυςικά ζγγραφα, από τα 

οποία κζλει να επιλζξει τμιματα ι και ςελίδεσ, ακολουκεί τα παρακάτω βιματα. 

 

 

 

 

1. Επιλζγει  από τθ λίςτα με τα ςυνδεδεμζνα scanners, εκείνο που κα 

χρθςιμοποιθκεί. 

2. Στο πεδίο που προβλζπεται από τθν εφαρμογι, δίνει το όνομα του αρχείου που 

επικυμεί. 

3. Επιλζγει το format του αρχείου που κα εξαχκεί. Επιςθμαίνουμε ότι, το 

προτεινόμενο είναι τφπου tiff. 

4. Τζλοσ πατάει το πορτοκαλί κουμπί με τθν ονομαςία Scan. 



 

 

Όταν ολοκλθρωκεί θ ψθφιοποίθςθ του αρχείου, εμφανίηεται ςτθν οκόνθ το 

αποτζλεςμα. 

 

 

 

Επιςθμαίνουμε κα πάλι ότι, θ καλφτερθ ανάλυςθ, θ οποία ζχει και τα βζλτιςτα 

αποτελζςματα κατά τθν οπτικι αναγνϊριςθ χαρακτιρων, είναι το 600Χ600, 

χωρίσ όμωσ να αποκλείεται, οποιαδιποτε άλλθ. Πμωσ κάτω από 300Χ300 τα 

αποτελζςματα δεν κα είναι αξιόπιςτα. 

 

τθ ςυνζχεια ακολουκϊντασ τα βιματα που προαναφζρκθκαν και κατά τθ 

διαδικαςία τθσ επεξεργαςίασ εικόνασ, μπορεί να χρθςιμοποιιςει το αποτζλεςμα, 

όπωσ επικυμεί. 

 



 

ΕΡΕΞΗΓΗΣΗ 

ΚΟΥΜΡΙΩΝ ΟΘΟΝΗΣ 

ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Παρακάτω περιγράφεται  θ χριςθ των κουμπιϊν τθσ οκόνθσ. 

 

Όπωσ φαίνονται ςτθν οκόνθ ςτο αριςτερό κάτω τμιμα τθσ υπάρχει ομάδα 

κουμπιϊν το κάκε ζνα των οποίων, εκτελεί τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ. 

 

 
 

Σα κουμπιά περιςτροφισ, αφοροφν ςτθν περιςτροφι του εγγράφου, ςτο μεςαίο 

πεδίο τθσ οκόνθσ, που βρίςκεται κάτω από το κουμπί Scan. 

 

Ρροςοχι. 

 

 Η περιςτροφι τθσ εικόνασ δεν ζχει καμία επιρροι ςτθν οπτικι  

αναγνϊριςθ  , αλλά είναι μόνο για καλφτερθ εμφάνιςθ του κειμζνου ςτο χειριςτι. 

Σα δφο  κουμπιά δεξιότερα από  αυτά τθσ περιςτροφισ, επιλζγουν όλθ τθ ςελίδα θ 

οποία ζχει εμφανιςτεί ςτο μεςαίο πεδίο τθσ οκόνθσ, που βρίςκεται κάτω από το 

κουμπί "Scan". 

Σο κουμπί κάτω από τον τίτλο" OCR Αναγνϊριςθ", εκτελεί τθν οπτικι αναγνϊριςθ 

χαρακτιρων. 

 

Με ςειρά από αριςτερά προσ τα δεξιά, το πρϊτο πλικτρο με το μεγάλο κόκκινο Χ 
κακαρίηει όλα τα πεδία ςτθν οκόνθ και ότι υπάρχει ςτθν προςωρινι μνιμθ. 

Σο κουμπί με το ςφμβολο του Excel ανοίγει το πρόγραμμα του Excel, με νζο φφλλο 

εργαςίασ. 

 Σο κουμπί με το ςφμβολο του Word, ανοίγει το πρόγραμμα του Word, με νζο 

ζγγραφο. 

 

Σο τελευταίο δεξιά κουμπί με το λευκό Χ κλείνει τθν εφαρμογι. 

 

 

 

 



 

Ιδιαίτερθ επιςιμανςθ 

 

Αν και θ εφαρμογι ζχει τθ δυνατότθτα επεξεργαςίασ πολλϊν ςελίδων, 

προτείνουμε για λόγουσ ταχφτθτασ επεξεργαςίασ και αποφυγισ ςφαλμάτων, θ 

OCR επεξεργαςία να γίνεται ανά ςελίδα.  

 

Διευκρινίηεται ότι, οι απαιτιςεισ τθσ εφαρμογισ, ςε υπολογιςτικζσ δυνατότθτεσ 

είναι αυξθμζνεσ, οπότε πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ παραπάνω επιςιμανςθ. 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                    

PREMIUM 

 

STANDARD 

 

ADVANCED 

 

PLATINUM 

200/Υ 200/Υ 200/Υ 200/Υ 

138€/300 

0,46€/ςελίδα 

380€/1000 

0,38€/ςελίδα 

750€/3000 

0,25€/ςελίδα 

1000€/10000 

0,10€/ςελίδα 

 

Όλεσ οι τιμζσ δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 

 


