MET OFFICE LENS
EEN SCANNER IN JE BROEKZAK
Het is een geniale app die je altijd bij je hebt op je
Smartphone. Hij scant alles waar tekst of
afbeeldingen op staat, herkent die tekst ook en
maakt er eender welk bestandsformaat van. Veel
meer is er niet aan toe te voegen. O ja, de app is
gratis! En ik leg je graag uit hoe je er aan komt en
hoe het werkt.

OFFICE LENS STAAT IN IEDERE APP-STORE
Ga op je smartphone naar de app store en download deze gratis. Hij staat zowel
in de Windows Store, de Google PlayStore van je Android toestel als de Appstore
van je Iphone en je Ipad.

WAT KUN JE ALLEMAAL SCANNEN?
Office Lens heeft verschillende modussen. Die zijn nodig om de verschillende
soorten input optimaal te kunnen scannen. Het gaat dan om visitekaartjes,
documenten, folders, handgeschreven of gedrukte tekst, whiteboards, flip-overs,
beeldschermen, schetsen en tekeningen.

KOPPEL DE APP AAN EEN OF MEERDERE ACCOUNTS.
Office Lens is, zoals de naam doet vermoeden van Microsoft. Logisch dat zij
willen dat je deze app koppelt met Microsoft accounts. Dat zijn alle Microsoft
accounts (Hotmail, Livemail en Outlook.com), alle e-mailadressen waaraan een
Microsoft account is gekoppeld en zakelijke e-mailadressen die in een Office 365
omgeving draaien. Bij het scannen kun je wisselen tussen meerdere gekoppelde
e-mailadressen. Het is dan ook geen toeval dat de opslagplaats van je scans
OneDrive en OneNote is.

KIES EEN MODUS VOOR JE BEGINT
Figuur 1 De scan is klaar, nu nog exporteren

1. Een foto: als je van een document een foto wilt
maken
2. Een visitekaartje: Er zijn tal van apps die
visitekaartjes kunnen scannen; de ene al beter dan
de andere. Office Lens kan het ook. Omdat er van
meerdere scans 1 geheel kan worden gemaakt kun
je de achterzijde ook meteen scannen als dat moet.
De scan wordt in OneNote opgeslagen. Die zorgt
voor de tekstherkenning. En vervolgens wordt er
ook een v-card gemaakt die je meteen aan je
contactpersonen kunt toevoegen. Dat is dan de
contactpersonenlijst van het account waarnaar je op
dat moment de scan exporteert.
3. Een document: dan is de standaard modus voor alles waar tekst op
staat. Zelfs al kun je amper de lettertjes lezen door het oog van de
camera, Office lens detecteert ze allemaal in deze modus.
4. Een whiteboard: Dat is moeilijker te fotograferen. Deze modus heeft
daarom onder de motorkap functionaliteiten aan boord om deze scan te
optimaliseren.

BIJWERKEN HOEFT AMPER
Figuur 2 Maar een beetje bijwerken kan altijd

Welke modus je ook kiest, Office Lens gaat altijd het
onderwerp dat je scant netjes uitsnijden.
Achtergrond (bijvoorbeeld een tafel waar het
document op ligt of de muur achter een flip-over) zal
altijd worden herkent en worden verwijderd. Je staat
ook niet altijd netjes voor of boven het object dat je
wit scannen. Geen probleem, Office Lens trekt een
schuine vorm altijd recht. En als je toch een stuk
extra wilt uitsnijden kan dat meteen na scannen door
de hoeken te verslepen. Staat je tekst gekanteld of
op de kop dan kun je de scan meteen draaien.
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EXPORTEREN IS GENIAAL
Is je scan klaar dan kun je deze
exporteren. Kies je account, typ een
logische naam en kies vervolgens
voor het bestandsformaat.

✓
Word. Omdat alles meteen
door de OCR gaat en alle tekst en
lijnen worden herkend kan Office
Lens een documentscan opslaan als
Word-document. Dat betekent dus
dat je daarna in het gescande
document aanvullingen en
wijzigingen kunt aanbrengen. Dat
scheelt een hoop overtypwerk.
✓
PowerPoint. Dit is leuk als je
meerdere plaatjes en documenten in
chronologische volgorde achter
elkaar scant en er meteen een
presentatie van wordt gemaakt.
✓
Pdf. Daarna wordt nog
gevraagd of die pdf lokaal op je
smartphone moet of in je OneDrive
✓ OneNote. De scan komt er als plaatje in maar OneNote heeft standaard
tekstherkenning aan boord.
✓ Onedrive. Dit is geen bestandsformaat. De scan wordt als plaatje in je
Persoonlijke Cloud gezet.
Meerdere scans bij elkaar houden
Wanneer meerdere scans bij elkaar horen klik je na iedere scan op de knop +1.
Van zodra je klaar bent klik je op gereed. Bij meerdere scans zie je alles nog een
keer in een galerie. Op dat moment kun je ook nog kiezen om scans te
verwijderen.
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INSTELLINGEN EN EXTRA MOGELIJKHEDEN
Een groot aantal recente uploads
worden bijgehouden, lokaal op je
Smarthone. Zo kun je mislukte
exports alsnog opnieuw uitvoeren
zonder opnieuw te hoeven scannen.
Maar wat nu als je interessante info
al via je gewone camera hebt
gefotografeerd? Die foto`s staan in
je fotogalerij. En nu je Office Lens
hebt wil je er misschien een aantal
via de app opnieuw maken zodat je
ze kunt exporteren naar
bovenstaande bestandsformaten. De
app kan via het instellingenmenu (3
liggende streepjes) ook foto`s
importeren via de knop ‘importeren’.
Vervolgens volg je dezelfde weg van
exporteren.
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