Indscanning v.hj.a IrfanView
De fleste printere kan også indscanne dokumenter, men scanneprogrammerne er forskellige fra scanner til
scanner. Derfor vil jeg her gennemgå, hvordan man scanner ind ved hjælp af programmet IrfanView.

Installer IrfanView:
Søg IrfanView på Google og gå ind på IrfanView’s hjemmeside:

Klik på Download

Klik her

I næste vindue klikkes her

I bunden af skærmen dukker
en gul ramme op, og her klikker
du på Kør

Nu går installationen i gang, og du kan roligt acceptere de anbefalinger, som kommer under vejs, men husk
at fjerne fluebenene i de tjekbokse, der anbefaler Amazon.

Programmet er på engelsk, men det kan snakke dansk, hvis du installerer en dansk sprogpakke, som du
finder på IrfanView’s hjemmeside:
Klik på IrfanView languages og rul
ned i vinduet til højre, indtil dette
dukker op.
Derefter installerer du sprogpakken,
mens du accepterer alle anbefalinger.

Ikke alle funktioner er i hovedprogrammet, så du bliver nødt til også at installere nogl e PlugIns.
Dem finder du også på hjemmesiden:

Klik først på PlugIns og derefter her

I næste vindue klikker du her
og følger anbefaligerne under installationen.
Hvis IrfanView er startet under installationen af
det foregående, skal du lige lukke det først.

Indscanning:
Åbn IrfanView
Klik på Filer
og klik derefter her

Din printers navn vil derefter
dukke op her, og du klikker på
Vælg

Derefter klikker
du på Hent indscanning…

Her kan du vælge, om du vil indscanne et enkelt
billede, eller om du vil indscanne flere billeder i
en serie, fx flere sider i et dokument.
Når du har valgt, klikker du på OK

Nu starter Scan-menuen.
På denne Epson scanner har du mulighed for
at lade scanneren selv foretage de nødvendige
indstillinger (Fuldautomatisk tilstand), eller du kan
vælge en af de andre tilstande og fx få mulighed for
at ændre indscanningens finhed eller farver.
Derefter klikker du på Scan,

og det indscannede billede dukker op på skærmen:

Derefter skal billedet gemmes.
Normalt gemmer man billeder som .jpg-filer
og tekstdokumenter som .pdf-filer.

For at gemme, skal du åbne menuen Filer
og klikke på Gem som…

I den følgende menu vælger du,
hvor billedet skal gemmes
og du kan give billedet et passende navn
i stedet for ScanImage002

Åbn rullegardinsmenuen
og vælg enten JPG
eller PDF
og klik på Gem

Hvis du vælger at gemme som PDF, dukker der en ny
menu op, hvor du åbner fanebladet Security
og fjerner fluebenet i dette felt.

Til slut klikker du på Save

