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Vi bruger SkoleIT Online OCR i undervisningen og på kontoret. Det er nemt og 
fungerer.

I undervisningen scanner lærerne en fysisk tekst ind, så de kan dele den med 
eleverne i en samlet PDF-fil. Alle elever har jo computere, så vi sparer en 
frygtelig masse papir, når de læser på skærmen. I fremtiden skal vi også bruge 
OCR-funktionen, så elever med læsevanskeligheder kan få læst tekster op.

På kontoret bruger vi allerede OCR-funktionen til at kopiere tekst, vi gerne 
vil bevare fra gamle printede dokumenter eller opdatere indholdet i gamle 
dokumenter, vi kun har på print.

 Vesterbølle Efterskole
Jeanette Bertelsen, sekretær og IT-ansvarlig 

TIL SKOLERSKOLEIT
ONLINE OCR: 
TIL LÆSEHJÆLP 
OG SKOLEARKIV



Hvad er SkoleIT Online OCR?
Løsningen gør det muligt at konvertere billedfiler, 
kopiark eller boguddrag til PDF-filer, som kan 
læses af oplæsningsprogrammer, og som ansatte 
og elever kan kopiere, redigere og tage noter i.

SkoleIT Online OCR er baseret på den førende 
software inden for genkendelse af tekst ABBYY 
FineReader. 

Det er let at tilmelde sig Online OCR og der er 
ikke brug for ekstra udstyr. Kan jeres kopimaskine 
scanne, så kan I komme i gang med det samme.

UNDERVISNING OG ADMINISTRATION:  
DIGITALISÉR ALLE SLAGS TEKSTER!

Nyttig for både klasse og kontor
I undervisningen bliver det let at digitalisere 
kopiark og dele tekster online, der kan læses op af 
programmer som IntoWords, og AppWriter, CD-
ORD eller ViTal.

Elever med læsevanskeligheder eller ordblindhed 
kan også selv indsende filer til OCR-behandling, 
når de får brug for det.  

På kontoret kan I bruge SkoleIT Online OCR til 
digitalisering af kvitteringer, håndskrevne sedler, 
jobansøgninger, eksamensbeviser og gamle 
dokumenter mv.

Vil I vide mere?
Få en snak med Allan om jeres skole.

Ring 43 58 45 75     

5 GODE GRUNDE 
TIL ONLINE OCR

Læsestøtte i undervisningen
Gør fysiske tekster digitalt tilgængelige for 
hele klassen og få teksterne læst op.

Gem arkiverne digitalt
Arkiver gamle breve og billeder, og hold styr 
på referater og mødenotater.

Gem og søg ét sted
Scan til Google drev og brug søgefunktion til 
at finde skolens digitale dokumenter.

GDPR-godkendt 
Håndter fortroligt materiale og 
personfølsomme oplysninger i 
overensstemmelse med persondata krav.

Fri support 
Få hjælp alle hverdage kl. 8-15 og 
vagttelefon hele døgnet - året rundt.

1
2
3
4

5
Medstifter af SkoleIT Allan Rabjerg   
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