
Flexibele OCR

OmniPage 18 kan dankzij een ver 
beter de layout herkenning ook docu
 menten met een lastige opmaak aan.

Volgens Nuance werd er bij OmniPage 18 
vooral aan de lay-outherkenning gewerkt. De 
nieuwe versie analyseerde een aantal tekst-
documenten met kolommen en foto's inder-
daad deskundiger dan versie 17.

Voor het OCR-proces kun je lay-outopties, 
de taal en lettertypen vastleggen. De herkende 
tekst kan als TXT of RTF worden opgeslagen 
of als MS Office-formaten en PDF worden 
bewaard. Ook een eBook (OPF, LIT, DOC voor 
Kindle) of audiobestand (WAV) is mogelijk. Het 
exporteren naar WordPerfect wordt nog altijd 
aangeboden, maar naar OpenOffice/Libre-
Office is helaas nog niet mogelijk.

Het programma bewerkte eenvoudige 
body tekst in de test geheel naar verwachting 
foutloos. Ook het converteren van tabelgege-
vens in goed opgemaakte Excel-spreadsheets 
gaf een goed resultaat. Een oud transcript 
over een telefoonabonnement in belabberde 
faxkwaliteit leverde wel veel fouten op en ook 
bij de gecompliceerde lay-outs stelden we niet 
in alle gevallen duidelijke verbeteringen vast.

De bedieningsinterface is grotendeels on-
veranderd gebleven. Via vier knoppen start je 
processen of afzonderlijke werkstappen. De 
professionele versie biedt de exclusieve moge-
lijkheid om tekst automatisch te accentueren 
of zwart te maken om bijvoorbeeld eigenna-
men in juridische documenten onherkenbaar 
te maken. Omnipage Professional kan boven-
dien (PDF-)formulieren verwerken, voert ook 
tijd gestuurde opdrachten voor batchverwer-
king uit en kan de Outlook-inbox bewaken om 
mail-attachments automatisch te bewerken.

We konden tijdens de test niet bij alle inge-
wikkelde documenten een verbetering ten op-
zichte van de vorige versie vaststellen. Daarmee 
is OmniPage 18 al met al geen nieuwe mijlpaal 
op het gebied van OCR-techniek. (jca)

OmniPage 18
OCR-software
Producent Nuance, http://netherlands.nuance.com
Systeemeisen Windows 7 Vista (SP2) / XP (SP3)
Prijs Standaard: € 99,  

Professional: € 399 (upgrade: € 199)
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Creatieve muze 

Adobe wil zich met Muse richten op 
beginnende webdesigners voor wie 
Dreamweaver te hoog gegrepen is.

Adobe Muse is sinds kort beschikbaar in de 
vorm van een gratis bètaversie. De defini-
tieve versie moet begin 2012 verschijnen. 
Zoals gebruikelijk bij website-wizards klik je 
eerst een sitemap bij elkaar. Met een dub-
belklik zet je de pagina vervolgens in de 
editor. Je kunt tekst en vormen toevoegen, 
deze een kleur geven en er afbeeldingen 
inzetten. 

Interessant zijn de kant-en-klare widgets 
die met behulp van het Spry-framework 
menubalken, fotogalerieën, uitklapmenu's 
en andere handige componenten op de 
pagina toveren. Wat echter ontbreekt, zijn 
links naar externe webdiensten als You-
Tube-video's en Flickr-galleries. 

Adobe heeft het beheer van pagina-
stijlen elegant opgelost. Templates kunnen 
net als normale pagina's namelijk worden 
bewerkt en simpel aan andere pagina's wor-
den gekoppeld. Stijlen voor tekens en ali-
nea's worden door het programma uit het 
design overgenomen, die kun je niet  direct 
invoeren. Daarnaast kun je HTML-broncode 
invoegen, maar is er niet eens gedacht aan 
syntax highlighting.

De broncode is door compatibiliteit met 
oudere Internet Explorers wel fors van om-
vang. Muse zet sierletters om in graphics 
– webfonts zouden meer van deze tijd zijn 
geweest. Als je de pagina op een eigen 
server wilt hosten, moet je een behoorlijke 
omweg maken: eerst moet je die lokaal 
 exporteren en dan pas uploaden naar een 
externe FTP-client. 

Muse publiceert standaard op de servers 
van Adobe Business Catalyst, wat 9 dollar 
per maand kost. Dat zal voor gelegenheids-
gebruikers van deze verder overigens zeer 
geslaagde software teveel zijn. (mvdm) 

Website in stappen

De nieuwe versie van WebSite X5 
neemt je aan de hand mee bij het 
ontwerpen van je site.

De vijf stappen in de workflow van WebSite 
X5 zijn hetzelfde gebleven: kies een sjabloon, 
plan je website, maak de pagina's, voeg extra 
functies toe en publiceer je website. Er is in 
de nieuwe versie Evolution 9 wel aan het 
een en ander gesleuteld om die stappen 
makkelijker te maken.

Dat begint al bij de installatie: geen heen-
en-weer gemail met codes, maar een online 
activeringsproces. De 1500 meegeleverde 
sjablonen werken nu met HTML5 en 
CSS2.1/3. Nieuw is ook dat de JavaScript-
module jQuery geïntegreerd is. Om een 
sjabloon aan te passen, moet je wel even 
zoeken waar je moet zijn en wat je daar moet 
doen. Als je de weg eenmaal weet, kun je zo 
een aantal wijzigingen aanbrengen.

Ook sociale media zijn geïntegreerd: een 
'Like'-knop voor Facebook is makkelijk toe te 
voegen, evenals Google+ en Twitter. Bij het 
toevoegen van dergelijke HTML- en widget-
objecten krijg je meteen de HTML-code te 
zien. Eigenlijk verwacht je dit niet omdat 
er gepretendeerd wordt dat er geen HTML-
kennis nodig is. Gelukkig kun je via de knop 
'Voorvertoning' altijd kijken hoe het eruit 
komt te zien. In de gegenereerde HTML-
code worden geen tabellen meer gebruikt, 
maar wordt de site netjes met div-tags 
opgebouwd. Wel jammer dat er soms code 
tussen staat die niet (HTML5-)valide is.

Met de volledige versie kun je een web-
winkel beginnen, inclusief Paypal/creditcard-
betaling. De goedkopere Compact-versie 
heeft geen winkelmodule en bevat ook 
minder sjablonen. 

Als je eenmaal in de workflow van 
Evolution 9 ingewerkt bent, kun je er snel 
standaardresultaten mee bereiken. Daar kun 
je vervolgens nog alle kanten mee op. (nkr) 

Adobe Muse 
Website-editor
Producent Adobe, http://muse.adobe.com
Systeemeisen Adobe AIR, Windows of Mac OS X 
Prijs testfase gratis, later waarschijnlijk $ 180 per 

jaar of $ 20 per maand 

WebSite X5 Evolution 9
Website-editor
Producent Incomedia, www.websitex5.com
Systeemeisen min. Windows XP 
Prijs Evolution 9: € 70,  

Compact 9: € 30 
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