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מסמכים המדריך המעשי שילמד אתכם לסרוק "

שמור לו, ניירההיפטר מערמות ל ,בעצמכםוספרים 

תוך , במקרה של נזק או אובדן המקורגיבוי על 

  "הכרת הסכנות והיתרונות שבכך

  

  
  
  
  

  יוחאי רוקח
   סקאנבוק–דוקיומנטס 
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  זכויות יוצרים

 .שירותי סריקה וארכיון דיגיטלי"  סקאנבוק- דוקיומנטס "שמורות למדריך זה כל הזכויות על © 

 ,אין לך ולאף אדם אחר הרשאה להעתיק.  זה נכתב באמצעות ידע שנאסף ופותח על ידי המחברמדריך

 או אופטי ,לקטרוניא אמצעי בכל להקליט או לשדר, מידע במאגר לאחסן ,לתרגם, לצלם ,לשכפל, לסרוק

  . מדריךב כתובמה חלק מכני כל

 זה או כל חלק מדריךהתמונות והידע שב, את המידע, או בכל מטרה כלשהי, אין להעביר במטרה מסחרית

 ובכתב ברשות מפורשת אלא, בהחלט אסור מדריךשב בחומר שהוא סוג מכל שימוש מסחרי. ממנו

 . המחבר של וניסיונו הבנתו מיטב בסיס על  זה נכתבמדריך .מהמחבר

  

  

  מדריךהתנאי שימוש בתכני 

. מדריךעליך להימנע מקריאת ה, כלשהו הכתוב כאן במידה ואינך מסכים לתנאי. קרא את התנאים ביסודיות

 והמידע מוצעים לך   וכל התכנים, ותמונותספרים, סריקת מסמכים י נועד לספק לך מידע בנושאמדריךה

 )תשיג שלא או( תשיגתהיינה או ש ולתוצאות לפעולות שהיא אחריות בשום לא יישא המחבר .כמות שהם

 .מדריךה מקריאת כתוצאה

אופן וצורה על נזק או תקלה שיגרמו למחשב של המשתמש או ,  לא יהיה אחראי בשום דרךמדריךמחבר ה

 זה מופץמדריך . מדריך זהכתוצאה ישירה או עקיפה משימוש או מהתקנה של , לתוכנות המותקנות בו

 המופיע התוכןכל . הפרת חוק זה תגרור תביעה משפטית. לשימוש אישי בלבד והוא מוגן בחוק זכויות יוצרים

 מיועד מדריךהשימוש בתכני ה.  זה לאף אדם בשום אופן צורהתוכןאסור לך להעביר .  שייך למחברמדריךב

  . עבורך ולצרכים שלך בלבד

לשלוח בדואר רגיל או בדואר , לסרוק, לצטט, כפללש, לאחסן, להציג, להעתיק, להשאיל, אין להפיץ

אלא ,  כולו או מקצתו–זה מדריך  מידע מתוך –או בכל מדיום אחר , באינטרנט, לפרסם בכתב, אלקטרוני

להעביר אותו או למכור אותו , שבמדריךאין לסחור במידע .  מהמחבר בכתב ומראש, בהסכמה מפורשת

 . להשתמש בו ללמד אחרים מלבדךאין .  חברה או כל גוף שהוא, לאף אדם

זכויות . יוצרים ולכן אין לעשות בו שימוש מסחרי ללא אישור בכתב מהמחבר מוגן תחת זכויותהמדריך 

 . התמונות והאיורים שייכים למחבר, הטקסט, היוצרים של המידע

שימוש בתכני או אי /ו המחבר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שינבע במישרין או בעקיפין כתוצאה משימוש

 המדריךאין המחבר או באי כוחו אחראים בשום צורה ואופן על כך שמידע הרלבנטי ביום כתיבת  .המדריך

  .  או באי כוחו בגין כךהמדריךולא תהיה למשתמש כל טענה נגד מחבר , יישאר רלבנטי לנצח

  



  ?                  "תמונות לקבצים דיגיטליים ומתפטרים מהנייר וספרים, סורקים מסמכיםאיך "
  

4           
 

  
  סריקה וארכיון דיגיטלישירותי"  סקאנבוק- דוקיומנטס "כל הזכויות שמורות ל© 

 

il.co.documents://http        il.co.scanbook://http  
 

  
  תוכן העניינים

 
  

  

  4                      הקדמה

  7                " סקאנבוק-דוקיומנטס "אודות 

    8      ?מה היתרונות בסריקת מסמכים ואיך כדאי לעשות זאת    1פרק 

    14          ?כיצד בוחרים סורק מסמכים מתאים    2פרק 

    19    ? ומדוע זה כדאי לפורמט דיגיטלי שלכםספריםאיך תסרקו את ה    3פרק 

  30              ?מה זה ניהול מסמכים    4פרק 

  33            ?מדוע כדאי לסרוק תמונות    5פרק 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ?                  "תמונות לקבצים דיגיטליים ומתפטרים מהנייר וספרים, סורקים מסמכיםאיך "
  

5           
 

  
  סריקה וארכיון דיגיטלישירותי"  סקאנבוק- דוקיומנטס "כל הזכויות שמורות ל© 

 

il.co.documents://http        il.co.scanbook://http  
 

  
  הקדמה

  
   .אני שמח שנרשמת לקבל את המדריך החינמי וסדרת הטיפים הייחודיים שלנו

  

בין אם הם  ( והתמונות שלךספריםה, הקלסרים,  להפוך את ערמות הניירכיצד תוכלבמדריך אני חושף 

דיסק , מידיסק פני, דיסק חיצוני(ן בכל התקן זכרון ו לאחסהניתנים לקבצים דיגיטליים ,)פרטיים או עסקיים

,  ותיצור לעצמך גיבוי והגנה במקרה וייגרם נזק למסמכים המקוריים...)'ים וכותקליטור,  זכרוןיכרטיס, און קי

  .כך שתמיד תוכל לשחזר את התוכן שהיה בהם

  

אם אתה מתעניין רק בתחום ספציפי כגון . מומלץ שתקרא את כולו מדריךכדי להפיק את המקסימום מה

אבל אם , סריקת או ניהול מסמכים, רך לקרוא את הפרקים העוסקים בסריקת תמונותאין צו, סריקת ספרים

  .כדאי לקרוא ולהבין את דרך הבחירה של סורק מתאים, אתה מתכנן לבצע את הסריקה בעצמך

  

  ...כולם רוצים לדעת איך

  

ור מהמסמכים כיצד הם יוכלו ליצמעוניינים לקבל פרטים על המידי יום אני מקבל שיחות טלפון מלקוחות 

כיצד ניתן לסרוק ספרים או תמונות ושאלות רבות נוספות הנוגעות לתהליך ,  ארכיון דיגיטלישלהם

  .הדיגיטציה של נייר

לבצע סריקת מסמכים להם  מחברים שכדאי  המלצהוקיבל הם אינו מכיר את התהליך אבל רוב הפונים 

 בתוכנה  לנהלניתןגם אותם טליים לקבצים דיגישלהם במשרד ולהמיר את כל הקלסרים והמסמכים 

 מאוד קורצת ,מאות ולפעמים גם אלפי קלסרים, המחשבה שיש להם אפשרות להיפטר מעשרות .מתאימה

  .והם להוטים לשמוע כיצד זה עובד

  

אם יש לך זמן . סורק טוב ומחשב, מה שצריך זה שולחן פנוי. זה לא מסובך וניתן לעשות זאת לבד, עקרונית

אין סיבה שלא , ההוצאה מהניילוניות וביצוע הסריקה עצמה, פירוק הסיכות, החומר לסריקהלבצע את הכנת 

כדי לדעת כיצד לעשות זאת מומלץ שתקרא את הפרק . כסףלא מעט אתה יכול לחסוך . תעשה זאת בעצמך

  .הדן בבחירת סורק מתאים ואת הפרק על תהליך הסריקה

  

 ולכתוב לעשות מעשה, החלטתי להרים את הכפפה,  הללומתאים בנושאיםכיוון שלא מצאתי ברשת מדריך 

  . הזה את המדריך
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  ?מדוע צריך מדריך כזה

 

. כלי לקידום מכירותהמדריך הוא לא יותר מיגידו ששציניקנים יהיו ו יהיו מביניכם שיאמרו יוזמה ברוכה

מקבל מידי יום ומול שאלות שאני המבול כך או כך לא יכולתי להישאר אדיש מול . האמת היא שכולם צודקים

 בכל הנוגע לתחום הסריקה סביר ואני מקווה שמדריך זה ייתן מידע ,אצל השואלים בסיסיהידע ההיעדר 

  . וניהול המסמכים הדיגיטליים

  

ייתכן ולא תיזדקק לרכוש את , נכון שיש סיכוי שאם תקבל ידע שיאפשר לך לבצע את הפעולות באופן עצמאי

אתה תכיר ,  בנותני השירותך שחרור מסוים מהתלות שלגם אם יהיה, טעמיאבל ל, השירותים הללו בחוץ

  .יותר את הנושא ותדע לקבל החלטות מושכלות יותר

  

בין , לא מדובר כאן בצרור עצות סתמי אלא בחבילת מידע שכדאי ללימוד לכל מי שמעוניין להכיר את התחום

ך וייתן לך מידע אובייקטיבי בשאלות המדריך ינחה אות. אם באופן תיאורטי ובין אם באופן מעשי

ללא צורך בפניה והקשבה , והוא  יסייע לך להתמצא בתחום, הפופולאריות ביותר בהן אני נתקל מידי יום

המדריך ייתן לך את היכולת לעשות חלק מהמשימות , יתרה מכך. להסברים של ספקי השרות השונים

  .בעצמך

חשוב לזכור כי לא אוכל להכיל בו את כל , בזק לקריאה מהירהכיוון שלא מדובר בספר מקצועי אלא במדריך 

  .הידע המקצועי בתחום ולכן השתדלתי להביא את הנושאים העיקריים באופן תמציתי וממוקד

  ?לסרוק כדאי בכלל למה

  
סריקה של מסמכים עסקיים מיועדת . ולכל אחד סיבות משלו,  סיבות רבות מדוע אנשים רוצים לסרוקנןיש

) בבית או בארגון(שטחי אחסון יקרים ובנוסף לחסכון ב, המקור למקרה של נזק או אובדןירה על בעיקר לשמ

. לחסוך בזמן הרב שהעובדים משקיעים בחיפוש מידי יום אחר מסמכי המקור וקלסריםי "ע כיום התפוסים

  .החסכון במקום ובזמן מתורגם ישירות לחסכון כספי

 העקיף הנזק .אנשים אלפי איתם וקברו התאומים מגדלי סוקר ,2001 בספטמבר 11- ב ,הברית ארצותב

 ששכנו )עובדים אלף 50( חברות 400 של המידע בסיס את שהיוו מסמכים מיליוני מאות התאיידות היה

 מקום את איבדו איש 400,000-כ .מנהטן בכלכלת חזקה לפגיעה גרמה המגדלים הריסת .בבניינים

 .עצום היה והנזק הוקפאו יוזמות ,הידע מאובדן נפגעו קיםעס ,נסגרו משרדים ,יורק בניו עבודתם
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 קללה גשמי להיות עלולים אחד עבור ברכה שגשמי הוכיח הגשום החורף ,2013 ינוארב ,ישראלב

 שטפוו צפויה לא להצפה וממושכים עזים גשמים גרמו ,בארץ נוספים ובמקומות חפר בת בישוב .אחרל

   .ומסמכים אלבומים ,תמונות השמידו תהשטפונו .בתים מאות של תכולה איתם

  

תמונות או אלבומי /  ו מסמכים חשוביםקלסרים עמוסים ב, בין אם הביטוח משלם על הנזקים ובין אם לאו

   . או לשחזרםלא ניתן להחזירם, אם הם הושמדו.  לא ניתנים לשחזורעם תוכן סנטימנטלי

ופיזרתם ) כגון תקליטורים(תקני אחסון במספר האותו שכפלתם אבל אם סרקתם אותם ויצרתם גיבוי 

  . אתם יכולים להיות רגועים, להגדלת השרידות) 'כספת וכו, משפחה, חברים, משרד(במספר מקומות 

  . ולשחזר כאילו לא ניזוקושסרקתם תוכלו להדפיסוהמסמכים את התמונות 

 
  ? לטרנדהופכתהסריקה מדוע 

  

חברות , משרדיםל, בתיםוהוא נכנס במהירות ל ליום מיום ות פופולאריצוברהתחום של סריקת מסמכים 

, ניירה על גבי את המידע מירולה,  וקרטוניםעמוסים בקלסריםה חי מדףוארגונים המעוניינים לפנות שט

  . חיפוש ושליפה בקלות רבה, שחזור, הדפסה, הניתן לשימוש) קבצים(למידע דיגיטלי 

  

אבל במידה . ניתן להסתפק בסריקה,  למסמכי המקורחשוב לדעת שאם המטרה היא יצירת גיבוי דיגיטלי

 קבצי מסמכים יחד עם, )ארכיון דיגיטלי ממוחשב(ורוצים לנהל את המסמכים שנסרקו במערכת ממוחשבת 

ניהול תוכנה ליש צורך גם ב, )באמצעות מעבדי תמלילים כגון וורד(מיוצרים ישירות במחשבי הארגון ה

  .מסמכים

  

יש לנהל ולטפל במגוון רב של , ככל שנפח המידע בארגון גדל.  נושא רב חשיבותניהול מסמכים בארגון הוא

אם תרצו ללמוד יותר על ). גיליונות אלקטרוניים וכיוצא בזה, פקסים, דואר אלקטרוני, וורד: כגון(מסמכים 

  .ניהול מסמכים כדאי שתקראו את הפרק העוסק בכך

  

 ? שהמדריך לא פתרשאלות ויש לך התלבטויות

  

עם כל שאלה שמסקרנת אותך ואנו נשתדל לתת  מענה ) בטלפון או במייל( מזמין אותך לפנות אלינו אני

כולי תקווה שבעזרת המדריך תרמתי את . אני מאחל לך קריאה נעימה והצלחה במשימה שלך .מתאים

  .חלקי להצלחתך
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  " סקאנבוק-דוקיומנטס "אודות 
  

  

  

  

  

וסריקת  המרכז מידע על תחום ניהול  אינטרנטיחוסר בגורם לאחר שזוהה 2005דוקיומנטס הוקם בשנת 

ספקי בחובו מגוון  דוקיומנטס פעל כאתר אינפורמטיבי שריכז ,בשנים הראשונות של פעילותו. מסמכים

 האתר סייע לארגונים ועסקים רבים מכל מגזרי המשק למצוא את במסגרת פעילותו. תחוםפתרונות מה

  .  באתרשהופיעוספקים ניית הלקוחות לאמצעות הפ ב,הפתרון המתאים להם

  

שכת סריקה והחלטנו להקים ל, ספריםודי של סריקת תחום הייח התחלנו לקבל פניות רבות ב2011בשלהי 

 שירותי סריקה מכל הסוגיםעם הזמן סריקת הספרים התפרסה ל. קטנה ומשפחתית בשם סקאנבוק

   .ספרים בנישה של סריקת תוך התמקצעות, )'כרטיסי ביקור וכו, תמונות, תיקיות, קלסרים, מסמכים(

  

   תוכנות זיהוי טקסט ,)ניהול ארכיון דיגיטלי (ניהול מסמכיםפתרונות תוכנה לגם  מציע  סקאנבוק-  דוקיומנטס

  סקאנבוק מתמחה במכירת– דוקיומנטס ,בנוסף.  תוכנות לזיהוי שאלונים וטפסים)OCR/ זיהוי תווים ( 

  . לפורמט בר עריכה ועודPDFקבצי  המרת, השכרת סורקים, וןסורקי מסמכים מקצועיים לארכי

  . במיוחד לצרכי כל לקוח ופתרון המותאםה סריקב מתמחה סקאנבוק –דוקיומנטס 

  בהוצאתךחוסך את הצור שירות אשר,  סריקת מסמכים באתר הלקוחשירות נפוץ ומבוקש במיוחד הוא

  . ם החוצהההמסמכים החשובים של

  

מגיע מומחה סריקה של דוקיומנטס .  הלקוחמסמכים במשרדהשל בטוחה ואמינה יקה דוקיומנטס מציע סר

  .  במשרדאת כל התהליךבצע ומ מכין את החומר לסריקה,  עם ציוד סריקה מתקדםמשרדל

מחירים , ראש שקט, התחייבות לאבטחת המידע, סריקה איכותית, דוקיומנטס מציע שירות מקצועי ואדיב

  .סמכים בכל רגע נתוןויכולת לגשת למ, נוחים

  

 לרכז את הקלסרים או הקרטונים המיועדים הוא, כדי לקבל שירות לסריקה במשרדכל שצריך לעשות 

ולהמשיך , )מחשב נייד וסורקי מסמכים מקצועיים ( ציוד הסריקהימוקםלהקצות שולחן עליו , לסריקה

  .ם הרגיליםבעיסוקי
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  ?י לעשות זאת ואיך כדאסריקת מסמכיםמה היתרונות ב: 1רק פ
  

  :מספר טעמיםונגזרותיו מכדאי לבצע סריקה של נייר , כפי שכתבנו בהקדמה

  

אחסון המשרד ללא נייר מסייע לצמצם בשטחי . אחסוןאין צורך בבזבוז שטחי , אם אין נייר - חסכון וייעול

כשעוברים . ירכמויות גדולות של ניארונות ומדפים הקורסים תחת , קרטונים עמוסים, תיקיות, של קלסרים

 גם כסף כיםבמשרד וכפועל יוצא חוסכים שטחי אחסון ארכיון דיגיטלי חוסלניהול המשרד במתכונת של 

  .'ארנונה וכו, המשולם על שכירות

  

ולא (   במקום לבזבז שעות בחיפוש בקלסרים המכילים מאות מסמכים - קלות באיתור ושליפת מסמכים

מקלידים בתוכנת ניהול מסמכים את , )ני בו היה צריך להיותתמיד המסמך הרצוי מתוייק במקום ההגיו

  .המילה או המילים המאפיינות את המסמך ושולפים אותו בלחיצת כפתור

  

 מאפשר לארגון , פועל יוצא של שליפת מסמכים מהירה וארגון המסמכים בתוכנה חכמה- התייעלות

י הלקוחות הנוגעים למידע הקיים במסמכים  לצרכים פנימיים ולצרכלתת מענה מיידי, לעבוד מהר, להתייעל

  .קבלות או תעודות משלוח ידניות שהתקבלו בארגון, מסויימים כגון חשבוניות

  

נוצר , )בתוכנת הארכיון הדיגיטלי( במערכת המחשוב אוחסנו כאשר המסמכים המקוריים נסרקו ו-שרידות 

לאחר הסריקה חובה לבצע גיבוי רב .  אם מסמכי המקור ניזוקועשות בו שימושהגיבוי הראשון שמאפשר ל

  .  מקומותאותם יש לפזר במספר אמצעי מדיה במספרשכבתי ולשמור את המידע 

  

נוצרת הגנה על המסמך מפגעי הזמן או מנזקים אחרים , מלבד היכולת לאחזר קובץ זהה למסמך המקור

ליטור או שרת והוא נגיש החומר נשמר על תק). גניבה וכדומה, קריעה, שיטפון, אבדן, ריקבון, הצהבה(

  .המסמכים מסודרים בהתאם לקטגוריות ולתיקיות שנקבעו מראש. לשימוש בכל רגע

  

) אובדן וגניבה, החשופים לנזק(לסלק את מסמכי הנייר  לארגוןריקת המסמכים מאפשרת  ס– אבטחת מידע

ים חסימת יכולת של בדרך זו מבצע.  במחשבי הארגון,מהמשרד ולרכז את התוכן של מסמכי המקור שנסרקו

אם במקביל יודעים גם להגן על מחשבי הארגון מפני חדירה .  המסמכיםלגנוב את למשרד ומזיקים לפרוץ

  .אבטחת המידע טובה יותר, חיצונית
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  ? הלכה למעשהמסמכיםתסרקו בעצמכם את הכיצד 

  

שתעשה  צוניתאין זה משנה אם אתם מתכננים לבצע את הסריקה בעצמכם או שהזמנתם חברת סריקה חי

לפני שתתחילו בעבודה המעשית  הכיר אותםתהליך הסריקה מורכב ממספר שלבים וכדאי ל, זאת במקומכם

  . ותיצמדו אליו בכל התהליך מסמך שיאפיין את הצרכים שלכםלכתובחשוב 

  

  מינוי אחראי לפרוייקט - 'שלב א

  

  :הבאיםו את הנתונים בלכתוב נייר עבודה ולרכז אחראי צריך ה

  

 כמות המסמכים המוערכת בסך הכל לסריקה ו לסרוקישת הקלסרים אותם כמו.   

  או גדולים מניירות הקטנים (גודל המסמכים -  A4 , מ גדולים ניירות הקטנים אוA3 , גודל וכמות

  .)A3 -המסמכים הגדולים מ

  מסמכים , הדפי ספירל, נייר מחברות, מגזינים, גזרי עיתון, שקופים, עבים, ניירות דקים(סוגי הנייר

  .)'דפים בודדים או דפים מאוגדים וכו, קטלוגים, ספרים, ניירות צבעוניים, בכתב יד

  אם המסמכים אינם אחידים והם לא יוכלו להיסרק בסורק מהיר  (לסריקהסוגי הסורקים הנדרשים

 האם תרכשו ). משטח סריקה לסריקת ניירת בעייתיתבסורק עםיש צורך , עם מזין נייר אוטומטי

 .רק או תשכרו סורקסו

  סוגי הקבצים שתרצו לקבל מהסורק)PDF, JPG, TIFF.( 

  לפורמט בר עריכה כגון וורדה לבצע המרה של הקבצים הסרוקים מפורמט הסריקתרצוהאם ? 

 לגווני אפור או בצבע, האם המסמכים ייסרקו לשחור לבן. 

  100(מה תהיה רזולוציית הסריקהdpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi(? 

 האם כל המסמכים בקלסר ייסרקו לקובץ אחד) Multipage( קובץ ייסרק ל או שתרצו שכל עמוד

 ?בפני עצמו

 כיצד זה ייעשה, האם תרצו לתת שמות לקבצים? 

 כיצד תמנעו שלא תהיה הזנה כפולה של מסמכים בסורק כך שמסמכים צמודים למעשה לא ייסרקו ? 

 האם הסריקה תתבצע בקרבת המסמכים או האם יש  (הקביעת המקום שבו תתבצע הסריק

 .האם במקום שיוגדר לסריקה יש את האלמנטים הנדרשים או לא. להתמקם במקום אחר

 קביעת לוחות הזמנים.   
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  לסריקהוהמקום הכנת הציוד  -' שלב ב

  

  :הם ז כל מה שצריכיעקרונית .לפני תחילת הסריקה יש להכין את המקום והציוד שישמש אתכם לסריקה

  

  סורק מתאים וחיבור לחשמל, מחשב, פינה עם שולחןלהכין . 

 הדרייברים ותוכנת הסריקה התקנת,  למחשב הסורק לעבודה באמצעות חיבורולהכין את. 

 ייסרק החומרה את התיקייה אלילהגידר במחשב .  

  

   פירוק והכנת החומר לסריקה- 'גשלב 

  

מיניתם את האנשים שיבצעו את הסריקה ,  הקודמיםפיםלאחר שמצאתם פתרונות לכל השאלות שעלו בסעי

  .הגיע הזמן להתחיל, הכנתם את הציוד הטכני לסריקה והקצתם מקום מתאים, בפועל

  

יש .  כאשר האחד מכין את החומר לסריקה והשני מבצע את הסריקה בפועל,רצוי שהצוות יכיל שני אנשים

  . להגדיר מראש מי אחראי על כל פעולה

  

 מצטייד בחולץ סיכות של שדכניםריקה סמכין החומר ל. 

  וא מוציא את המסמכים ראשית ה. להכין את החומר לסריקה ומתחיל לוקח קלסר אחר קלסרהוא

 .וחולץ את סיכות השדכנים) אם יש כאלה(מהניילוניות 

  וקיפולים"אזניים"הוא מיישר את הדפים כך שלא יהיו . 

  לכל סורק יש הגדרת מכסימום מסמכים (בכמות המתאימה לסורק הוא לוקח קבוצת מסמכים

שר גב המסמכים  מעלות כא180 -הוא הופך אותם ב, )הניתנים להכנסה במזין הנייר האוטומטי

והוא מיישר את כל המסמכים לגובה אחד תוך כדי , מופנה אליו) הצד החלק בנייר המודפס(

 .הצמדתם לשולחן הסריקה

  והכנסת אוויר בין המסמכים למניעת היצמדות של לאחר שכל הניירות מיושרים הוא מבצע רפרוף

 . מספר מסמכים גם יחד

 תוך כדי היישור והרפרוף הוא מוודא שלא נמצאות סיכות או אלמנטים שלא יעברו בתעלת הסריקה. 

 כאשר החומר מוכן לסריקה הוא מעביר אותו לאיש הצוות המתפעל את הסורק.  
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   הסריקה  -'  דשלב

  

 ומבצע טסטים איש הצוות הממונה על תפעול הסורק לוקח מספר מסמכים מייצגים, הסריקהלפני תחילת 

   . 'בהתאם להגדרות הסריקה שנקבעו בשלב א

  

  בודק שוב שקבוצת המסמכים לא מכילה סיכות או הפרעות אחרותאיש הסריקה . 

  מניח את קבוצת המסמכים במזין הנייר של הסורק ומתחיל בסריקההוא. 

 קבוצה אחר קבוצה, הוא יכול לסרוק את כל המסמכים ברצף, נפרדר כקובץ במידה וכל דף מוגד ,

וכל המסמכים ייסרקו לתיקיה , ובתנאי שהוא הגדיר מראש בתוכנה שכל דף יקבל שם אוטומטי עוקב

 ).בדרך כלל כשם המופיע על הקלסר או התיקיה(עם שם מתאים 

  ברצףשנבחרו  רוק את כל המסמכיםיש לס, צריך להיסרק לקובץ אחדאו חוצץ במידה וכל קלסר .

 .שהוגדרה עבורוהשם הרצוי ולשמור את הקובץ בתיקיית המחשב בתום הסריקה להקליד את 

  מדגמית מסמכים צריך לבדוקאיש הסריקה .  בקרת איכותיש לבצע מידי פעםבמהלך הסריקה 

 . ולוודא שהם איכותיים ובהתאם להגדרות שהוגדרו מראששנסרקו

 השוואה בין קבצי המסמכים שנסרקו לבין כות איש הסריקה צריך מידי פעם לבצעכחלק מבקרת האי 

 . מסמכי המקורהתוכן ב

 יש לסרוק מחדש כדי שהסריקה תהיה איכותית, ה ונמצא שהאיכות אינה טובהבמיד. 

 יועדבאחריות איש הסריקה להחזיר את המסמכים שנסרקו למקומם ולהעביר את הקלסר למקום ש 

 . כדי שלא יווצר בלבול,נסרקומראש למסמכים ש

  

  )אופציונלי(שילוב המסמכים בתוכנה  - ' השלב 

  

כמו כן יש . הוגדרה והותקנה במחשבי החברה,  שאופיינה לניהול מסמכיםלביצוע שלב זה יש צורך בתוכנה

  .צורך באיש טכני המכיר את התוכנה ויודע את סדר הפעולות הרצוי

  

 איש  מאפשר למשתמשים שהורשו בכך )ארכיון דיגיטלי ממוחשב(ם שילוב המסמכים בתוכנת ניהול מסמכי

  .פרטים נוספים תמצאו בפרק הדן בנושא. שליחה ועוד, הדפסה, שליפה, צפיה,  לעריכהלהשתמש בהם
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  ...מספר מילים על היתרונות בסריקת המסמכים שלכם

  

לשמירת לת מקבלים יכואתם . אבל לא רק, ם חוסכים בשטחי האחסוןבאמצעות סריקת מסמכים את

 בלי להשקיע זמן במהירותלבצע שליפת מסמכים יכולת , ובנוסף,  בלאי אואובדן, נזק, המסמכים מפגיעה

בעצם הסריקה והפיכת מסמכי הנייר לקבצים דיגיטליים נפתחת . רב בחיפוש אחר המסמך הספציפי הרצוי

  .קשת שאינה קיימת ללא הסריקה. בפניכם קשת של אפשרויות

  

 ללא הסריקה קיימת אינה,  בתוך ומחוץ הארגוןולת להעביר מסמכים ממחשב למחשבהיכ . 

 קיימת ללא הסריקהאינה, הדרושים לעבודה השוטפת מסמכים  היכולת לאתר במהירות .  

  קיימת ללא  אינה,מסמכים בשל אי החזרתם לקלסר הנכוןהיכולת למנוע נזק כתוצאה מאובדן 

 . הסריקה

 אינה קיימת ,גניבה או בלאי, שריפה, הצפה, היכולת לשחזר מסמכים שהושמדו כתוצאה משטפון 

  .ללא הסריקה

 סקאנבוק מסייעת , בזכות מתן שרותי סריקה והמרת המסמכים לקבצים דיגיטליים: סביבה ירוקה

  .בשמירה על סביבה נטולת ניירות

  

  .  תוכלו לעשות זאת בעצמכם באמצעות רכישת סורק מסמכים מקצועיאם תרצו לחסוך את עלות הסריקה

  . לסריקת ארכיון הנייר שלכם סורק מסמכים מקצועי לשכורדרך זולה יותר היא 

  .  ובתכנון מוקדםאך רצוי שייעשה בתבונה,  ולא מורכב במיוחד תהליך פשוטהסריקה הואתהליך 
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  ?כיצד לבחור. כם את השירותחברה שתיתן ליעזר ב שלא לסרוק בעצמכם אלא להםהחלטת

  

, מסובך במיוחדאינו הבנתם שהתהליך , הסריקה בעצמכם  כיצד לבצע אתהמסבירכפי שקראתם בסעיף 

  . אך הוא מצריך כוח אדם שיוקצה למשימה

כם כדאי אחד שירכז את כל הפעילויות הללו עבורשירות ספק אתם רוצים להטיל את המשימה על אם 

  : ותחליטו על הפרמטרים החשובים לכםליך בחירת הספק תוודאו שהוא עונה על מספר קריטריוניםשבתה

  

  בסוגי נייר שונים, סריקת מסמכים בגדלי נייר שוניםיכולת וציוד מתאים לבצע. 

 עמידה בלוחות זמניםהתחייבות ל . 

 זמינות מיידית לתת מענה לצרכים דחופים. 

 משרד בכל נקודה בארץ או בעולםיכולת לתת שירותי סריקה אצלכם ב. 

 שהסריקה תתבצע או שתעדיפו, בלשכת הסריקה של החברה שהמסמכים ייסרקו והאם תרצ 

 .מידע  במשרד מטעמי אבטחתכםאצל

 האם הספק מוכן להתחייב לחתום על הסכם סודיות. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ?                  "תמונות לקבצים דיגיטליים ומתפטרים מהנייר וספרים, סורקים מסמכיםאיך "
  

15           
 

  
  סריקה וארכיון דיגיטלישירותי"  סקאנבוק- דוקיומנטס "כל הזכויות שמורות ל© 

 

il.co.documents://http        il.co.scanbook://http  
 

  

  ?ומה חשוב לדעת כיצד בוחרים סורק מסמכים : 2פרק 
  

טווח המחירים .  לסורק מסמכים מתאיםו תזדקקם את,כם בעצמכםת המסמכים של לסרוק אםאם החלטת

אפשר לשכור סורק , כפי שהזכרנו בדפים הקודמים. רחב וקיימים דגמים רבים של סורקי מסמכים מקצועיים

  .וזאת במידה והכמות מצדיקה זאת, עלות הרכישהאת מסמכים מתאים כדי לחסוך 

  

 בה כתבו רשימה קטנה ותוכדאי שתעש, לכםר את הסורק המתאים כדי לקבל החלטה מושכלת ולבחו

  : נתוניםספרמ

  

 האם מדובר בסריקה חד פעמית או בסריקה מתמשכת?  

ויה פהצכדאי להשקיע בסורק איכותי המתאים לכמות היומית , אם הסריקה תתבצע לאורך זמן

  .לסריקה

 ים או בכמה אלפים האם מדובר בכמות מסמכים גדולה של עשרות או מאות אלפי מסמכ

  ?בודדים

אם הסריקה תהפוך . איכותי ומהיר, מסמכים מקצועי כדאי להשקיע בסורק ,גדולה אם הכמות

  .ומוכרכדאי להשקיע גם בסורק ממותג , למתכונת קבועה

  לסרוקכושתצטרמה גדול המסמך הגדול ביותר ?  

 לסורק ים זקוקםאת,  ברירהכםאין ל, מ" ס21-22 -  לסרוק מסמכים שרוחבם גדול מכםויש לבמידה 

A3 .שסורק ודע A3 יקר משמעותית מסורקי A4.  

  האם ניתן לסרוק את המסמכים בסורק עם מזין נייר אוטומטי או שהמסמכים אינם מאפשרים

  ?זאת

 דקיםמסמכים .  סורק יקר מהם המסמכים המיועדים לסריקהתכדאי לדעת לפני השקעה ורכיש

 מצריכים רכישה או ,שקפים וכדומה, עיתונים, חתוכים, גזורים, ניםיש, מקומטים , מידיעבים, מידי

יש סורקים המשלבים מזין נייר אוטומטי יחד עם משטח סריקה . שימוש בסורק עם משטח סריקה

  ).קבוע או נתיק(

 קטלוגים, ספרים, מגזינים,  לסרוק רק מסמכים או גם חוברותכים צריםהאם את? 

המכיל מזין נייר משולב ומהיר  לרכוש סורק כם כדאי ל,ון סוגיםבמידה והמסמכים מורכבים ממגו

, קטלוגים, ספרים,  לסרוק מסמכים בעייתייםכםאפשר למהו משטח סריקה בובנוסף יש , אוטומטי

 .חוברות וכדומה
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 תמיד למחיר הזול ביותר או למחיר אל תתפתו. ו לעשות סקר שוק תוכלכו איזה סורק תצטרםלאחר שהבנת

 חשוב לבחור בסורק שקיימת עבורו תמיכה .נו לב לאיכויות וליכולות של הסורקים שתבחמושי. יותרהגבוה ב

  .טכנית ומעבדת שירות

  

 תמונה די כם תצייר לזאפהמגוון גדול מאוד ובדיקה באתר ,  סורק עם משטח סריקה בלבדכים צריאם אתם

 את וקצועיים ולכן מומלץ שתרחיב אינו מכיל את כל הסורקים המזאפ, מאידך. ברורה של האפשרויות

  .זאפ  בתוצאות שלוהחיפוש אחר סורק מתאים ואל תסתפק

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   של ניירטבלת מידות

  

  רוחב מכסימלי  אורך מקסימלי  גודל העמוד

A4  297  210  

A3  420  297  

  210  330 פוליו

  

  גם אם העמודים גדולים רק ברוחבם או רק באורכם מגודלA4  ,לסורק בגודל ו תזדקקםאת A3.  
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  ?מה כדאי לוודא שיש בסורק

  

 המזהה הזנת מסמכים צמודים הנכנסים יחד Multi-feed detection שבסורק מותקנת מערכת ווודא. 1

  . המערכת נותנת למשתמש הודעה וצליל חיווי על התקלה. לתעלת הסריקה

  

 שהסורק מסוגל לייצר ווודא, בצבעוגם ) או אפור( שכל עמוד ייסרק גם בשחור לבן כים צריםאם את. 2

יכול ,  חכמיםCCDחיישני סורק עם . Simultaneous output  – תמונות בו זמנית ממסמך אחד מדריךמ

או אחת בשחור לבן ואחת , לבן ואחת בצבע- אחת בשחור:  תמונות מכל מסמך שנסרק2זמנית -  בולספק

  ).זמנית- תמונות בו4ק יכול לייצר צדדית הסור- בסריקה דו. צדדית- בסריקה חד. (בגווני אפור

  

 שבסורק מותקנת מערכת תוכנה ווודאכדאי שת,  לאחר הסריקה יהיו איכותייםו כדי שהקבצים שתקבל.3

, מסמכים מקוריים בעייתיים, חדשנית ורבת עוצמה ללכידת תמונה המשפרת באופן דרמטי ותוך כדי סריקה

טימיזציה אוטומטית ושיפור האיכות של המסמכים המערכת מבטיחה אופ. ללא פגיעה במהירות הסריקה

  . ללא צורך בשינוי הגדרות או עיבוד תמונה נוסף, הנסרקים

  

  . דפים בדקה25 שהסורק מאפשר סריקה במהירות של מינימום ווודא. 4

  

תהליך המודד במדויק רמות שונות של .  שבסורק מתקיים תהליך הדמיה מתקדם לניקוי רעשיםווודא. 5

באמצעות תכונה זו ניתן . ומחשב אוטומטית את הבהירות והחדות האופטימליים, עי אפור במסמךשחור וצב

כל זאת ללא צורך בסריקה מקדימה . ולקבל שיפור יוצא דופן של המסמך, לסרוק מסמכים באיכויות נמוכות

  .ושינוי הגדרות

  

  .ם הנכנסים בשיפוע לסורק המאפשרת יישור אוטומטי של מסמכיDe-Skew שהסורק מבצע פעולת ווודא. 6

  

 המאפשרת לדכא רקעים צבעוניים הקיימים electronic colour dropout שבסורק קיימת תכונת ווודא. 7

  .כך שמתקבלים קבצים קטנים ואיכותיים, במסמכים

  

 המאפשרת לסרוק Automatic image cropping and straightening שבסורק קיימת תכונת ווודא. 8

כולל חיתוך ). וגודל הקובץ קטן יותר(  לפי גודלם האמיתי ללא רקע מאחור A4 -לם קטן ממסמכים שגוד

  .גודל התמונה
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 המאפשרת להזין קבוצות מסמכים במגוון SurePath paper handling שבסורק קיימת מערכת ווודא. 9

ול חלק לתוך תעלת הטכנולוגיה להזנת נייר מניעה את המסמכים באופן בטוח ובמסל. גדלים וסוגי נייר

  .בתנאים אופטימליים ובצורה נכונה, הסריקה ללא תקלות וללא תקיעת נייר

  

 שהתכונות והמפרט הטכני של הסורק ווודא. כם אם הוא עונה על הדרישות שלדקולפני רכישת סורק ב. 10

 כם וייתן ל בצורה הטובה ביותרתכם שהסורק ישרת אווודא.  ליהנות מסריקה מהירה ואיכותיתכםיסייעו ל

  . את מירב התועלות ביחס למחיר
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  : לב להוראות הבטיחותמוכדאי שתשי? כם להתחיל לסרוק בעצמיםעומד ם סורק ואתםרכשת

  
 רק בכבל המקוריוהשתמש.  כבל חשמליפואל תחלי .  

 ו בואם הכבל אינו תקין אל תשתמש.  על הכבל אובייקטים עם משקל כבדואל תניח.  

 את הכבל החשמלי למתאם חשמלי רב כניסותואל תחבר . שיש ארקהולמניעת שוק חשמלי וודא .  

 ידיים רטובותב בכבל החשמלי ואל תיגע.  

 שאין אבק בנקודת החיבור של הכבל החשמליווודא .  

 או , או שהוא משמיע רעשים חריגים, אם יוצא עשן או ריח מוזר מהסורק או שהוא מייצר חום

  . אותו מכבל החשמליו על מתג הכיבוי ונתקצולח, ע או שעבודתו השתבשה מכל סיבהשהסורק נפג

 רטובים לסורק  נוזלים או מסמכיםואל תכניס.  

 את הכיסוי המגן על הרכיבים הפנימיים של הסורק בזמן שהוא דלוק או מחובר לחשמלואל תפתח . 

  .והקיימים רכיבים המכילים מטען חשמלי גב.  דברו ואל תשנואל תיגע

 יי או אירוסול מכל סוג ליד הסורקספר בואל תשתמש.  

 אל .  שבזמן התקנת הסורק הוא מונח על משטח ישר ונקי וכל חלקיו מונחים על השולחןווודא

הסורק על   אתינוהתק .ומאובק מזוהם. צפוף, מתנדנד. מלוכלך,  את הסורק על משטח רופףנותתקי

  .ללא רעידותישר ומשטח 

 מהסורק חשמל מרוחקת בל החשמלי לנקודת לחבר את הכוהשתדל.  

 חסום ולא מאוורר פוגמת בפעולת מאוורר  הצבת סורק במקום.  את מעבר האוויר לסורקמואל תחס

  .בסורק וגורמת לתקלה, עלולה לגרום לשריפה, הסורק

 אובייקטים כבדים על הסורקואל תניח .  

 ינו מספרהמת. ולהיפך, קר למקום חם  אותו ממקוםם את הסורק מיד לאחר שהעברתואל תפעיל 

  .דקות

 אותו מהכבל החשמליו אותו ונתקוכב, הסורק ממקום למקום  אתולפני שתעביר .  

 על הסורק מפני חשמל סטטינוהג .  

 עם חורים , עם סיכות שדכן, מקומטים, קרועים, חתוכים,  לסורק ניירות ומסמכים ישניםואל תכניס

  .וקרעים

 אותו מהחשמלונתק, קופה ארוכהאם הסורק אינו בשימוש לת .  

 או במקום בלתי ,  את הסורק מול שמש ישירה או ליד מקור חום או במקום מאובקנואל תתקי

  .מאוורר
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  ? ומדוע זה כדאי לפורמט דיגיטלי שלכםספריםאיך תסרקו את ה: 3פרק 
  

 תרון הראשון והבולטהי. לא מעטיםה יתרונות ליצירת אלטרנטיבה לספרי הנייר פותחת אפשרויות רבות ויש 

ובעלות נמוכה , ללא תלות בהוצאת ספרים, ביותר הוא הקלות והפשטות בהוצאת ספר דיגיטלי באופן עצמאי

והוא תהליך , תהליך שעולה לא מעט כסף,  הוצאת ספר נייר בהוצאת ספרים הוא תהליך איטי ויקר.מאוד

  .לטוב ולרע,  בחסדי הוצאות הספריםים תלויםשבו את

  

משחררת אתכם מהתלות ברצונו הטוב  במהדורה דיגיטלית עצמאית כםלהוציא את הספר של כםשלהיכולת 

  .עצמאות כמעט מוחלטת בתהליך כםשל המוציא לאור ומאפשרת ל

דיגיטלי לקוחות יכולים לרכוש ספר  נייר במחיר מלא ספרבמקום לרכוש . היתרון השני הוא חסכון בכסף

  ישנים שלהםספריםם מסורתיים רבים פונים אלינו לבצע סריקה של לי"זו גם הסיבה שמו. בשליש המחיר

הם ( וכיום הם רוצים להוציא אותם במהדורה דיגיטלית למכירה באינטרנט , שניםמספרשהודפסו לפני 

  ).משום שאין להם את קבצי המקור הדיגיטלייםזקוקים לשירותי הסריקה 

מבוצעת המרה נות מתאימות לזיהוי טקסט ושם הם עוברים לתוכ, PDF לפורמט  נסרקיםספריםלאחר שה

תוספות ,  עדכונים, שינויים ללקוח לבצעהמאפשר פורמט, )כגון וורד (של הקובץ הסרוק לפורמט בר עריכה

  .והדפסה מחודשת
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, שינוע, אחסון, צורך בבזבוז כסף על דפוסיצירת ספר דיגיטלי מייתרת את ה. יתרון שלישי הוא הפשטות

יוצרים מערכת חיוב , שלכםלאתר האינטרנט אותו מעלים ,  איכותימייצרים קובץ דיגיטלי. דומהבלאי וכ

  . מאובטחת וזהו

 ,ם מבלי שיצטרך להגיע לשם פיזיתכשל" חנות"כל אדם המחובר לאינטרנט ומכל מקום בעולם יכול לקנות ב

  .לרוכשנשלח  שניות והקובץ מספרמרגע התשלום חולפות .  בדוארהספראו להמתין לקבלת 

 המותאמים ספריםבאמצעות תכנון מראש של .  קריאה יוצאים כיום במהדורות דיגיטליותספרילא רק 

 לימוד הניתנים למכירה בפורמט דיגיטלי ספרי אלקטרוניים ניתן ליצור גם ספריםלקריאה על גבי קוראי 

  . נייר מודפסספרללא צורך ברכישת , באינטרנט

מחשבים . ספרים אלקטרוניים ניתן להוריד באופן פשוט מכל מקום בעולם.  הוא זמינותהרביעיהיתרון 

.  כאשר מנגד מחירי הספרים נשארים ללא שינוי, וטאבלטים נעשים זולים יותר ויותרסמארטפונים, ניידים

  . )כגון קינדל( אלקטרוני  ספריםקוראכיום ניתן לרכוש טאבלט במחיר של 

הדור הצעיר רוכש . מתקדמת וזמינה, הטכנולוגיה נעשית זולה. רנט באינטנמצאעבור רוב האנשים העתיד 

. את השכלתו באופן דיגיטלי והוא מתמצא פי כמה מהוריו והורי הוריו בשימוש בטכנולוגיות המידע הזמינות

 הםרה דיגיטלית שליכולים לסרוק ולבצע המאתם , אם הצטברו אצלכם ספרים רבים התופסים מקום רב

  .שוניםלקבצים בפורמטים 

  

  

  

  

  

  

  

  מתוך ויקיפדיה

סת שלעתים מפוענח גם לגר, סריקת ספר הוא תהליך של המרת ספר מודפס לקובץ תמונה דיגיטלי

המרה זו עשויה להפוך ספריות שלמות למאגר מידע .  ממוחשבOCRטקסט באמצעות מנוע 

כך . ואף מקטינה את משקל הטקסט עשרות מונים, שבקלות ניתן למצוא בתוכו מחרוזת מבוקשת

  .על ידי המרה לפלט קולי, להנגיש חומר שנכתב בכתב קטן לכבדי ראייה ואף לעיוורים, למשל, ניתן

הדיו והכריכה , הפצתו בפומבי נעשית במהירות ותוך ויתור על עלויות ההדפסה, נסרקלאחר שהספר 

על ידי , האדם הסורק מכוונן את איכות הסריקה לפני או אחרי שבוצעה. הכרוכים בתהליך הפקתו

  .הבהרה ויישור התמונה, חיתוך
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  ?למה כדאי לסרוק ספרים

באמצעות סריקת .  המקורי בקלות ובמהירותלספר מאפשרת לכם לקבל קובץ דיגיטלי זהה ספריםסריקת 

 ואתם יכולים לקחת את התוכן ,ם על המדפים בביתבהחזקת שלכם אתם משתחררים מהצורך ספריםה

מחשב ב, טאבלטבקרוא אותם בכל מקום אתכם ול) הקבצים הדיגיטליים של הקבצים שסרקתם(שלהם 

  .קורא ספרים אלקטרוני ואפילו בסמארטפוןב,  או הנייחניידה

או שיש לכם ספר ישן שאתם כתבתם ,  ואתם רוצים להיפטר מהםספרים עמוסות בכם ספריותאם יש ל

   .הפתרון שלכם הוא הסריקה, ואתם רוצים לערוך אותו מחדש או להוציאו במהדורה אינטרנטית

לדהות ולהתפורר סריקת ספרים , להרקיב,  כיוון שדפי ספרים נוטים להצהיב.בה נוספת היא שימורסי

  .זהה למקור ובעל אורך חיים בלתי מוגבל, הספרמאפשרת ליצור עותק דיגיטלי של 

. ם רוצים להשתמשמתאים לקריאה בהתאם להתקן בו אתהבפורמט דיגיטלי לקובץ  לסרוק את הספר צריך

 המרה של הקובץ ים מבצעם לוודא שלאחר הסריקה אתכםתקנים יש פורמט מיוחד ועלילכל אחד מהה

  .הסרוק לפורמט הרצוי

לעשות שינויים , ) את זכויות היוצריםכםכמובן רק אם יש ל (הספר לבצע עריכה בתכני ים רוצםאם את

הקובץ  ר אתמישת OCR ואחריה להשתמש בתוכנת ה לבצע סריקכםעלי, להוסיף תמונות וכדומה, בטקסט

   .קובץ בפורמט הרצויל, שיצרתם בסריקה

  ?רוצים למכור את הספר שלכם באינטרנט

 בחנויות  שכתבספר למכור כותב הספרבמקום להיכנס לשרשרת ארוכה של תהליכים המאפשרים ל

להמיר אותו לקובץ בפורמט הניתן לקריאה ,  בתוכנת עריכה כגון וורדספרניתן ליצור , הספרים המסורתיות

  . להעלות אותו למכירה באינטרנט ולמכור הרבה ובזול, ספריםבקוראי 

הספר שלהם צריכים לסרוק את הספר שבידיהם לקובץ בפורמט סופרים שאין בידיהם את קובץ המקור של 

  .המתאים לצפיה בהתאם להתקן הקריאה שאליו הם מייעדים את הספר )PDF, EPUB, MOBI(דיגיטלי 
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 "?ספרק כיצד אני יכול לסרו"

סריקת ספרים . נכתב כדי לענות על שאלה זומדריך זה ". ?ספרכיצד אני יכול לסרוק : "אנשים רבים שואלים

 שונה מאוד יםספרסריקת . אחרת זה יהיה סיוט ים עושם מה אתים יודעם מאוד אם אתה להיות קלהיכול

   .סריקת מסמכיםמ

  :שלביםסריקה כוללת שלושה ה

 ,)סריקה(דף מ תמונה יצירת )1

 .בר עריכה התמונה לטקסט שמבצעת המרה של) OCR(תווים אופטי בתוכנה לזיהוי שימוש  )2

 . ניקוי הקובץ מרעשי רקע והגהת הטקסט בהתאם למקור )3

 ...סקירה של סריקה

ניתן לסרוק . אם תבחר את הגישה הנכונה, ניתן לעשות זאת כמעט ללא מאמץ היא הליך פשוט וסריקהה

סריקה של הספר לאחר שמפרקים ממנו את הסדפים הכרוכים לדפים : ותספרים בשלוש דרכים עיקרי

  .  עם מזין נייר אוטומטיואז סורקים אותו בסורק מהיר, בדידים

עם משטח סריקה עליו פורסים את הספר כשהוא עם הפנים על משטח הדרך השניה היא סריקה בסורק 

אותם ברצף בסורק לסרוק ו את הדפים הפריד הרבה יותר קל ל.הסריקה ובכל פעם סורקים שני עמודים

 .מהיר

  

 ובכל פעם יש להעביר דף ,הדרך השלישית היא שימוש בסורק ספרים מקצועי שבו הספר מונח על סטנד

כולל , ישנם סורקים מתקדמים ויקרים שמבצעים את כל התהליך באופן אוטומטי. סריקהללחוץ על כפתור הו

  .הדפדוף

 .  מהבעלים החוקיים שלהם לקבל אישור זכויות יוצרים תמידהקפידו. צריםכמה מילים על זכויות יו, ראשית

 ישירות מהמסך ולאחסן כמות גדולה של קבצי  לעזור לאנשים לקרואהנועדשל ספרים סרוקים קריאה 

  . ספרים בהתקני אחסון ניידים וקטנים

זוהי . כבר ברשותםנמצאים קריאה שי חומרבלהשתמש הרוצים  לקוראים ת מיועד של ספר שנסרקקריאה

  .אלא אם כן מדובר בספר שיש לכם את זכויות היוצרים שלו,  ללא כוונת רווח,קריאה פרטית
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ספר פריסת החשוב שהוא יוצג בדרך זהה או דומה ל, רוצים לקרוא אותו על המסך אם סרקתם ספר ואתם

העברת , שוליים מכועריםללא , פרופורציה של הטקסט וגבולות הספר, מעבר עמודים כרונולוגי. המקורי

  .ודפים נקיים ללא כתמי סריקה שחורים, דפים קלה ושוטפת

כאשר ספר נסרק בסורק הוא מייצר עמוד שהגבול שלו . סריקת ספר לקובץ דיגיטלי כרוכה במספר שלבים

 בתום הסריקה יש לבצע עריכה של הקובץ באמצעות תוכנה ,כיוון שכך. הוא במימדי שטח הסריקה

  .והתאמת המידות לספר המקורי, חיתוך קצוות מיותרים, וכנה מאפשרת לבצע ניקויהת. מתאימה

אתם , אם סרקתם ספר שלכם לקובץ דיגיטלי וביצעתם המרה שלו לקובץ בפורמט בר עריכה כגון וורד

חשוב לדעת שהוספת תמונות מוסיפה משקל . יכולים להוסיף טקסט ותמונות שלא היו בספר המקורי שלכם

  .ל הקובץ ומקשה על הפתיחה שלו במחשב או בהתקן הקריאה שתבחרוונפח לגוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ?                  "תמונות לקבצים דיגיטליים ומתפטרים מהנייר וספרים, סורקים מסמכיםאיך "
  

25           
 

  
  סריקה וארכיון דיגיטלישירותי"  סקאנבוק- דוקיומנטס "כל הזכויות שמורות ל© 

 

il.co.documents://http        il.co.scanbook://http  
 

  

 ?וכיצד מתגברים על הקשיים בסריקת ספרים, סריקת מסמכיםל ספרים סריקת מה ההבדל בין

  .סוגים אחרים של סריקהמשונה  שסריקת ספר להבין ספר היאהדרך הטובה ביותר ללמוד כיצד לסרוק 

  :מהותיים בין סריקת מסמכים לסריקת ספרים הבדלים מספר קיימים

  

לפעמים העובי שלהם לא . בהרבה מעובי של מסמכיםדפים עבים יש  ספרים בדרך כלל ל-עובי העמודים 

רגישים  עשויים מדפים , קטלוגים או מגזינים,מצד שני. מאפשר לסרוק אותם בסורק מסמכים עם מזין נייר

  .הם מתקפלים ונתקעים,  אוטומטישכאשר הם נכנסים לסורק עם מזין נייר

אם רוצים לסרוק . שהדפים שלהם שטוחים ואלה שלאאלה :  ניתן לחלק לשני סוגיםספרים - דפים מעוגלים 

,  קיימת גבעהמגלים שבחלק הפנימי של העמודים,  ללא פירוק הדפים שלו, בסורק עם משטח סריקהספר

מקבלים כתמים שחורים בקו , )ם אם הוא כןולפעמים ג(ואם הספר לא שטוח ומוצמד למשטח הסריקה 

  .התפר שבין העמודים

וסורקים ,  חותכים את הדפים בגליוטינה,להיסרק אם מפרקים להם את הכריכה אלה יכולים בקלות ספרים

   .אותם בסורק עם מזין נייר אוטומטי שמותאם לעובי הדפים

, רמה של משטח הסריקה בכל פעםלא מצריכה הבסורק עם מזין נייר אוטומטי סריקת דפים בודדים 

 .לחיצה פיזית על המשטח ולחיצה על כפתור הסריקה, סגירת המשטח, העברת עמוד

שמאפשרת ליצור קובץ ) OCR(שימוש בתוכנה לזיהוי טקסט בצע אם אתה רוצה ל -דפים חצי שקופים 

של טובה ביותר  את האיכות המומלץ לסרוק ברזולוציה גבוהה כדי לקבל, לצורך עריכה מחודשתוורד 

קלוט את סורק יה, הבעיה עם הגדרה זו היא שכאשר אתה סורק דף של נייר דק . תמונה בשחור לבן

  . על הצד האחורי של הדף שישפרטיםה

 . תיעלם מידסורק ואז הבעיה שחור מאחורי הדף שאתה ניירלשים . יש דרך פשוטה להימנע מבעיה זו

  .ות בסריקה עם סורק המכיל מזין נייר אוטומטיהתרגיל הזה אי אפשר לעשאת , מרבה הצערל

  

לסרוק את הדפים דף  ושל הסורקמצלמה התחתונה  שחור על הנייר דבק לשים  לעשות זהאפשרמה ש

דפים חצי שקופים היא בסורק עם משטח בסופו של דבר הדרך הטובה ביותר לסרוק . אחד בכל פעם

 .דף אחד בכל פעם, סריקה
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הבעיה . חור לבןשמומלץ תמיד לסרוק ב,  על הטקסט שתסרקוOCR צורך לבצע ישכש -  תמונות וגרפיקה 

טקסט תוך התחשב בהגדרות רק בפתרון פשוט זה כדי ל. שתמונות וגרפיקה צריכים להיסרק בצבע

לסרוק את העמודים עם הגרפיקה באופן נפרד בהגדרות הדרך לעשות זאת היא . תמונותמההתעלמות 

  . המקורילקובץ הסריקה,  באופן ידני, להוסיף אותם בתום התהליךו, שונות ובסריקה צבעונית

,  OCR - יעבור תהליך זיהוי מוצלח בתוכנת ההטקסט שהדרך הטובה ביותר לוודא  -זיהוי טקסט מוצלח 

 OCR -ה לסרוק מתוך תוכנת  דרך נוספת היא . היא סריקה באיכות הגבוהה ביותר ,ועם מינימום שגיאות

בזמן הסיבה לעשות את זה  .סרוק זהה או דומה לטקסט המקוריכל דף של טקסט דא שותוך כדי מעקב לוו

 שיש לוודא, הטקסט שחולץ מהדף הסרוק לראות תמונה של הסריקה המקורית יחד עם שניתןהסריקה היא 

  .ולתקן שגיאות שנמצאו, תאימות

 כדאיכותרות אלו .  בעמודים כותרות עליונות ותחתונותספר יש בדרך כללדפי ב -מספרי עמודים וכותרות 

הדרך הטובה ביותר . מזוהים כראוי  גיליתם שהם לאםטסט שעשית במידה ובOCRכשעושים להסיר 

ומקבלים לאחר שתהליךהזיהוי מסתיים . יר בתוכנה שלא לזהות אותם מלכתחילהדלהגלעשות זאת היא 

   .כל העמודיםקובץ וורד ניתן להוסיף ידנית בהגדרות התוכנה את הכותרות שירוצו ב
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 ת ספריםלסריקטיפים 

 משטח סריקהסורק עם  ספר פתוח בסריקת

 .לקום שוב ושובולשבת תצטרך כל הזמן אתה אם בכל פעם תסרוק עמוד אחד ,  פתוחספרבעת סריקת 

 וחיםפתהולאחר מכן לסרוק את שני הדפים ,  להפוך את הדף,ביחדהרבה יותר קל לסרוק את שני העמודים 

 . שכל תמונה סרוקה היא שני עמודים בפועל OCR  -בגמר הסריקה להגדיר בתוכנת ה . הבאים

 שמונח על גבי משטח הסריקה משקללסריקת ספר בסורק עם משטח סריקה להשתמש בעוד טריק טוב 

בדרך זו אתה לא  . ולסרוק שני עמודים בכל פעם)כאשר הספר כבר פתוח עם הפנים למטה בתוך הסורק(

אתה יכול לשים על הסורק מדריך טלפון שמן או ספר עב  . ומאמץ על משטח הסריקה לחץלהפעילצריך 

  .כרס ובעל משקל שיעשה במקומך את העבודה

  לסריקה בסורק עם מזין נייר אוטומטיחיתוך דפים

להסיר את הכריכה באמצעות סכין חיתוך שמפריד את הכריכה  היא ספרהדרך לחתוך את דפיו של 

  .לאחר הסרת הכריכה העבה הרבה יותר קל לחתוך את הדפים. בקת לספרהמוד

 גליוטינה ואבל אין סיבה שתקנ, אצלנו בעסק אנחנו משתמשים בגליוטינה מיוחדת שעושה זאת כהרף עין

  .יקרה לסריקה חד פעמית של ספר

  

וצה של מספר חתוך כל פעם קבלכדאי , כיוון שלא ניתן עם סכין חיתוך לחתוך כמות גדולה של דפים

להניח אותם על חתיכת עץ ,  עמודים בכל פעם30 -לקחת כ, כדאי לצטייד בסכין חיתוך טובה. עשרותעמודים

לשים את קבוצת הניירות מתחת לרגל של שולחן כבד ועל , לא נמצא בשימוששטוח שאינכם צריכים והוא 

  .  השולחןלשים חתיכת קרטון ברוחב הרגל של) שבא במגע עם השולחן(הדף העליון 

 התהליך לא צריך לקחת .באמצעות סרגל מתכת וסכין החיתוך תוכלו לחתוך את כל קבוצת הדפים גם יחד

   . יותר ממספר דקות

  

להסיר את הכריכה בעדינות . יש לעשות את התהליך בזהירות, אם אתם רוצים להחזיר את הספר לקדמותו

ולחתוך עם הסכין בנקודה הקרובה ביותר , לקחת את כל דפי הספר ולשים מתחת לרגלי השולחן הכבד

בגמר התהליך תוכלו לחבר הכל מחדש באמצעות דבק פלסטי והצבת משקל כבד על הספר . לקצה הדפים

  .המודבק למשך לילה שלם
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לא כל ספר ניתן לסרוק בסורק מהיר עם מזין נייר . לא כל ספר ניתן לחתוך ולהחזיר לקדמותו :הערות

חשוב מאוד לזכור שאם הספר . ל ספרים שחובה לסרוק בסורק ידני עם משטח סריקהיש סוגים ש. אוטומטי

לא תמיד . אל תחתכו את הדפים, אינו שלכם או שזה ספר יקר וחשוב והוא צריך להיסרק במצבו המקורי

  .החיתוך וההדבקה מחדש יוצאים בצורה מוצלחת

 צילום צילום במכונת 

הולכים לחנות לציוד , מקום להשתמש בסורקים מתאימיםיש גישה שאומרת שאפשר לחסוך כסף אם ב

 יש כמה לשיטה הזו. )עושים גם סריקהאולי  ואחר כך  (צילוםה במכונת עותקים של דפים משרדי ועושים

  .  סריקה שלבאיכות הגבוהה ביותרים אך ניתן לעשות זאת ביעילות אם משתמש, חסרונות

  

גדולות מה שמוביל לטעויות , נת צילום גורם לאיבוד בהירותמכואופן קבוע ולא חד פעמי ב ב ספריםצילום

בהשקעה כספית , עם מזין נייר אוטומטי  מכונת צילום מעולהזה מצריך, בנוסף. OCR  אחר כךאם עושים

  .באחזקה יקרה ובטונר, בנייר

  

. יקהסרמשטח ה עלבאופן מדוייק  מושכבחייב להיות  הספר ,אם אינכם חותכים את הדפים לפני הצילום

  . לאחר הצילום חובה לבדוק שהדפים שצולמו מסודרים לפי הסדר שבספר המקורי

כיוון שגם שימוש , כדאי לזכור גם שלא בטוח שהאיכות הירודה והתהליך הפחות מקצועי יוזיל את העלות

  .במכונת צילום עולה כסף

 ?סרוק ספרים במינימום נזק להכי טובכיצד אז 

 הדרך.  אחד או שני עמודים בכל פעםעמוד, שטוח ו פתוחספרספק לסרוק הגישה הטובה ביותר היא ללא 

 לחבר שוב את הכריכה ללא לסרוק אותם ולאחר מכן.  את הדפיםהסיר את הכריכה ולחתוךלהשניה היא 

  .שעשיתם" ניתוח"שיהיו סימנים ל

וק את הדפים לסר, להסיר את הכריכה מבלי שיהיה צורך להחזיר את הספר לקדמותוהשלישית היא הדרך 

  .קחו בחשבון שלא תוכלו להחזיר את הספר לצורתו המקורית . בסורק מהיר עם מזין נייר אוטומטי

 אזורים של שום בעיה אין בודדים  בודדים חתוכים בסורק עם מזין אוטומטי דפיםסריקתהיתרון הוא שב

  .בנקודות מרכז הספר שחורים
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 ת איכות הסריקהבקרוהכהיה , הבהרה

עשות טסטים ולראות עם האיכות  לכותצטר, המהירה ביותרתהיה מהירות הסריקה ש יםוחר בםאם את

כמובן שניתן להגדיר זאת באופן . כםעצמבהגדיר את רמת הבהירות  ל תצטרכו,במידה ולא. עליכם מקובלת

   .אוטומטי אך חשוב לוודא שהאיכות טובה

 שהגדרות הסריקה ופר ואחר כך תתפלל את כל הסרקואל תס, OCR  גם ם צריכים לבצע אחר כךאם את

 שתהליך הזיהוי של OCR - בתוכנת ה ובדקו מספר עמודיםסרקו. בצעו סריקת נסיון.  מוצלחOCRיאפשרו 

  .הטקסט יוצא מוצלח והגדרות הסריקה לא פגעו באיכות

 קטנתה או  אפשר לעשות נסיונות להגדלת.  זו הדרך הטובה ביותר לחסוך הרבה זמןניסיון מקדיםביצוע 

  . את כל הספר ורק אז להתחיל לסרוקמסמך נקי של טקסטהבהירות עד שמקבלים  רמת

של  יא להשתמש במהירות האיטית ביותרה,  לקבל את התוצאה הטובה ביותרהדרך הקלה ביותר: כרוז

  .מותאמת באופן אוטומטישרמת בהירות הגדרה זו נותנת . הסורק

OCRלטקסט בלבד  

לא ש OCR  - בתוכנת ההכי טוב שתגדירו, קסט בספר לצורך עריכה מחדשאם אתם צריכים רק את הט

  .זמן וזה גם יאיץ את פעולת תוכנתהזיהויזה יחסוך לכם הרבה  . לשמור על גרפיקה

 פיסקהה עיצוב שמירת

ייראה   שלאחר הזיהויבדרך זו הטקסט .  בהתאם למקורשמור על עיצוב פיסקה לOCR -בתוכנת ה וריהגד

בספרהמקורי כשהן מודגשות גם  לראות בבירור את המילים המודגשות ותוכלו, ט המקוריממש כמו בטקס

 .' וכו כותרות,כותרות משנה, ל גם לגבי סימנים מיוחדים"כנ. בקובץ בר העריכה שקיבלתם

  זיכרון וירטואליתהפעל

 אחרת, רטואלי זיכרון וי כדאי שתגדירו הפעלת של טקסט רגילמכמה עשרות עמודים יותר ים סורקםאם את

 עמודים 100סריקה אוטומטית של  .תהיה איטית או תיעצרהסריקה ו RAM - ה זיכרוןייסתםמהר מאוד 

השימוש . סריקה ועיבודהטקסט נמצא בתהליך זמן שזיכרון במה מגה בייט 50נפח של ך לצרו בקלות היכול

  . הקשיחעל הכונן לעבודה  את המסמךים שומרםאלא אם כן אתבזכרון הזה הוא זמני 
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 ם גורוא כיוון שההגדרתו הבסיסית להזיכרון הוירטואלי יש להחזיר את חשוב לזכור שבגמר הסריקה

 . איטי יותר מאשר בדרך כללעבוד באופןוכניות אחרות ללת

 ...זכרו שצריך זכרון

ננו תכ. במספיק זכרון פנוי בדיסק הקשיח  בקבצים שסרקתם יש צורךOCRלפעילות סריקה ובהמשך ביצוע 

ברצף  גדולה של דפים אם אתם עומדים לסרוק כמות . בייט פנויים בדיסק  מגה200להשאיר לפחות 

  .השתדלו להשאיר יותר מקום פנוי

 נוספים לסריקהטיפים 

  כאשר תהליך ה,מסיבי של סריקת ספריםלשימוש - OCR במידה ( אמור להיעשות במחשב אחר

 . נשלףקשיח בכונן ם לשמור את הקבצים הסרוקיכדאי ) ואין לך רשת

  ך זו בדר.  והעבירו אותו אחר כך למחשב בו יתבצע העיבודהשליףסרקו את הקבצים לדיסק

שר האחד באמצעות שני אנשים כא, הסריקה והעיבוד יכולים להתבצע בו זמנית על שני מחשבים

י לאחר שסיימתם את תהליך העיבוד כדא .סורק והשני מעביר את הקבצים לעיבוד במחשב אחר

  . כיוון שהם תופסים שטח אחסון יקרלהסיר את הקבצים מהמחשב

 בסיום ש כדאי ,אם אתם אמורים לסרוק מספר ספרים. המלצה נוספת היא לבצע תמיד שמירה

 או , לכל מקרה שהקובץ המקורי ייפגם,סריקת כל ספר להעתיק את הקובץ שקיבלתם לדיסק און קי

  . ולא תצטרכו לחזור שוב על התהליך,יימחק

 שרכשתם כדת זיהוי תווים אופטי ומקצועי ולהיעזר בתוכנת השתמש בסורק טוב חשוב ל... וכמובן

 . וכדין המותאמת לזיהוי תווים בעברית
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  ?סמכיםמה זה ניהול מ: 4פרק 

שנוצרו הוא תהליך שבו מרכזים את קבצי המסמכים )  Paperless  – או משרד ללא נייר( ניהול מסמכים

נייר לקבצים  הובנוסף הופכים את מסמכי, במקום מוגדר) באמצעות תוכנות אופיס וכדומה(ן הארגובמחשבי 

  .  לבצע פעולות נוספותעליהם ניתןדיגיטליים 

 לרכז מידע זה כך שיהיה זמין לשליפה ולשימוש חשוב, המסמכים הם חלק מהמידע והידע בארגוןכיוון ש

  . לכל מי שקיבל את ההרשאות לכך

 .התהליך קל ופשוט,  כגון וורד או אקסלדהיינו בקבצים דיגיטליים, סמכים שנוצרו במחשבכאשר מדובר במ

, חשבוניות, מכתבים, ניירות,  כגון טפסים,כשאנחנו רוצים להכניס למחשב את התכנים האחרים שלנו, ברם

  . סריקהיש צורך בתהליכי, א בזהוכיוצ תמונות, חוזים, תעודות משלוח, םמסמכי

  ...צליחלא תמיד זה מ

זה . ניהול מסמכים מוצלח בארגון מחייב התייחסות רצינית להטמעת התהליך בקרב משתמשי הארגון

לוודא כי , ובנוסף, המשתמשים לריכוז המסמכים החדשים והישנים במקום אחד" חינוך"מחייב שינוי בגישה ו

הקלדת תווים מסוימים דהיינו , התקנת התוכנה פועלים לפי השיטות והכללים החדשים שהותוו בשלב הם

  .  בשדות המתאימים במערכת ניהול המסמכים

 ולאחר זמן לא רב ,מערכות ניהול מסמכים מתקדמות בהשקעה גדולההקימו ידועים מיקרים בהם ארגונים 

 הן בארגונים מתקדמים עתירי ,מקרים כאלה קרו וקורים.  חזרו לעבוד בשיטה הישנהוהעובדיםהיא ננטשה 

  .  ונים מבוססי עבודת נייר והן בארג,מחשוב

קחו לדוגמה חברה יצרנית שהחלה לסרוק את תעודות המשלוח החתומות שחזרו מהלקוחות לאחר אספקת 

  . חדשה שהותקנה בארגוןה התוכנההמסמכים החתומים והסרוקים שולבו במערכת . הסחורות

 כיוון שאחד העובדים , כי חלק מתעודות המשלוח לא נסרקגילתה חודשים מספרבדיקה שנעשתה בחלוף 

כל ההשקעה ברכישת . במחסן הוחלף בעובד חדש שלא עבר הכשרה מתאימה ולא עבד בעבר מול מחשב

  . היו לשוואמתקדמות סורקי ארכיון מקצועיים ותוכנות 
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  גישות בהקמת מערכת לניהול מסמכים

בהקמת מאגר מידע  הטוענת כי יש צורך  אחתגישה.  גישות בתחום של משרד ללא ניירמספרקיימות 

לצפות בהם ולבצע , יוכל לגשת למסמכים, ארגוני אחד כך שכל משתמש שקיבל את ההרשאה המתאימה

  . תוך שמירה על הגרסה של המסמכים המקוריים, שינוייםבהם 

. קמת מערכת לכלל הארגוןללא צורך בה ליצור מערכת המתאימה לצורך מסוים בלבד מציעה שניהגישה 

 כך שכלל מסמכי הארגון , המשלבת בין שתי הגישותניהו למסמכיםלת בהקמת מערכת גישה שלישית דוג

  .  מסמכים פרוייקטאלים כאלה ואחריםינוהלו מחיצות בהן יהיו ובנוסף ,יהיו מנוהלים במקום מרכזי

, צריכה לחשוב בכמה תתבטא התועלת לארגון, תוכנת ניהול מסמכיםחברה המעוניינת להתחיל לעבוד עם 

תאט את התוכנה האם ,  בסביבה האנושית בארגוןכזוהאם ניתן להטמיע תוכנה , שקעה מוצדקתהאם הה

,  לנקוט כדי לשלב את המערכת בהצלחהשישמה התהליכים והשיטות , עבודת המשתמשים או תייעל אותה

  .   וכיוצא בזהההאם צריך גם תוכנת סריק

  בחירת התוכנה המתאימה

בהמשך עליה . ביותר עבורהמתאימה ה ה לבחור בתוכנל החברהע,  ההחלטה על הצורך בתוכנהלאחר

יש צורך להחליט על ההיבט המחשובי של הטמעת .  בארגוןהתוכנהלתכנן את המסלול הנכון בו תשולב 

  .  וגיבוי הנתונים במערכתהאבטח, כולל מחשבה על שרידות, במערכות המידע בארגוןתוכנה ה

, ם ישנים המתויקים בקלסרים עבי קרס ומאוחסנים בארכיוניםיש צורך לקבל החלטה בדבר שילוב מסמכי

  . בתי גניזה ובתי ארכיב

 ויתר המסמכים ,משנה מסוימת ישולבו בתוכנת ניהול המסמכיםמסמכים החברה יכולה להחליט כי רק 

  . במקרה כזה יש לבצע סריקת מסמכים ושילובם במערכת. יישארו מתויקים בקלסרים

, מתאימה לצרכי הארגוןה בחירה של תוכנ, מחייבת תכנון תהליכים נכוןמכים תוכנה לניהול מסמערכת 

הטמעת , ם או שימוש בשירותי סריקה חיצוניי,על ידי עובדי הארגוןמסמכים התהליך מדוייק של סריקת 

  .  ושימוש מושכל בנתוניםהמסמכים הסרוקים במערכת
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תצטרכו לשלב אותם בתוך מערכת ארכיון , לאחר שסרקתם את מסמכי החברה וקיבלתם ארכיון מסמכים

חשוב לדעת מהם המסמכים שתסרקו והאם . הכנת הקבצים לשילוב במערכת ניהול מסמכים. דיגיטלי

  .תשתמשו בברקודים לצורך זיהוי המסמכים או בשיטות זיהוי אחרות

הרצויים לסוגי חשוב להגדיר את המאפיינים . ישנן תוכנות ניהול מסמכים רבות וחשוב לרכוש תוכנה טובה

  .חשוב לדעת האם אתם זקוקים למפתוח, המסמכים שלכם

האם , PDFהאם תרצו להמיר אותם לקבצי , ובאיזו שפה OCR -  האם אתם זקוקים לחשוב להגדיר

  . סן אותםחוהיכן תרצו לא, המסמכים שלכם מכילים יותר מעמוד אחד

אם כן תצטרכו לדאוג .  דרך האינטרנט האם תרצו גישה לארכיון המסמכים שלכם–נקודה חשובה נוספת 

  .לאבטח את הגישה ולהגדיר מי יכול לגשת למסמכים ומהם ההרשאות שלו
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  ?מדוע כדאי לסרוק תמונות: 5פרק 

, אלבומי בר מצוות ובריתות, אלבומי חתונות, תמונות משפחה, זיכרונות ילדות. יש לכם תמונות ישנות רבות

כמעט לכל גיל יש , למעשה. אלבומים מכל סוג, תמונות מהצבא, תמונות של חברים, םתמונות של אירועי

  ? כיצד תוכלו לשמור את התמונות ולהגן עליהן מפני נזקים או אבדן.לכם אלבום תמונות

 תמונות הוא הערך סרוקמה שמשכנע אנשים ל, אנשים לסרוק מסמכים או ספריםלהבדיל מהגורם המניע 

איך לא מאבדים את ?  אפשר לשמר את התמונות כנגד פגעי הזמןאלים את עצמם כיצדהם שו. הסנטימנטלי

  ? התמונות

  ?כיצד סורקים תמונות

 אחת מהתמונות שלכם לקובץ דיגיטלי אותו תשמרו כלאתם יכולים לרכוש סורק מסמכים פשוט ולסרוק 

 ונעזרת בסורקים ך של חברה מקצועית המתמחה בכהדרך נוספת היא להיעזר בשירותי סריק. במחשב

  . מקצועיים המיוחדים לסריקת תמונות

במידה והחלטתם למסור את תמונות הנייר שלכם לסריקה בחברה חיצונית בררו איתה עם איזה סורק 

אם החברה משתמשת בסורק ביתי רגיל הסורק .  ובאיזו רזולוציה התמונות נסרקותתמונות היא משתמשת

  . חברת סריקה אחרתכדאי שתחפשו, תמונות באופן חובבני

) או שקיות עם תמונות(אתם צריכים להעביר את אלבומי התמונות  חברההסיכמתם עם לאחר ש

חשוב לוודא שהתמונות . זה כמובן עדיף, אם החברה מגיעה אליכם ולוקחת את התמונות. התחלתהסריקהל

  .לא יישלחו בדואר רגיל כדי שלא ילכו לאיבוד

ורוב הצילומים נעשים במצלמות ) מצלמות פילם( במצלמות אנלוגיות כיוון שכיום כמעט ולא משתמשים

 צילום תמונות באמצעות טלפון נייד תופס את ,בהשוואה לעבר(דיגיטליות חדישות או בטלפונים סלולריים 

ההתייחסות לתמונות הנייר המצהיבות , )אנשים מצלמים כאוות נפשם בכל מקום ובכל זמן. המקום הראשון

  .מעין ערמות נייר שאין מה לעשות איתן. ל אבן שאין לה הופכיןמהעבר היא כא

לכך מתווספת האפשרות הקיימת של איבוד או גניבת . הזמן הרב שעבר מאז שהן הודפסו פגע באיכותן

  .  בארונות הביתהפזוריםהן תופסות מקום באלבומי תמונות , ובנוסף, התמונות
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מידי פעם אנחנו מעלים . סף בנושאים שהועלו כאן במדריךים שלנו אתם תמצאו תכנים ומידע רב נובאתר

כל הטיפים והמידע הנוסף שיצרנו נמצא באתרים  .תוכן חדש שיאפשר לכם ללמוד עוד קצת על התחום

  .שלנו
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