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Installatiehandleiding voor “Scannen en vertalen” met 
SYSTRAN WebTranslator 5.0

Overzicht
Wanneer u Brother ControlCenter3 en de functie Scannen naar OCR integreert in SYSTRAN 
WebTranslator 5.0, kunt u een document inscannen in Microsoft Internet ExplorerTM 6.0. De 
tekst van dit document kan vervolgens worden vertaald met SYSTRAN WebTranslator 5.0.

De kwaliteit van de documentvertaling is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de 
kwaliteit en lay-out van het originele document. Als de kwaliteit van de resulterende vertaling 
niet aan uw verwachtingen voldoet, hebt u mogelijk een meer professionele vertaaloplossing 
nodig. Hiervoor kunt u terecht op http://www.systransoft.com/Brother

Talen waarvoor SYSTRAN WebTranslator 5.0 vertaling ondersteunt:
Engels in Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Zweeds, Nederlands en Russisch, en 
vice versa 
Frans in Spaans, Duits, Italiaans, Portugees en Nederlands, en vice versa

Installatie
1 Installeer de Brother-software volgens de instructies in de Brother-

installatiehandleiding.
2 Installeer SYSTRAN WebTranslator 5.0 door de SYSTRAN-cd-rom in het station te 

plaatsen en de aanwijzingen op het scherm te volgen.
3 Start Internet Explorer. Ga naar Beeld, Werkbalken en schakel SYSTRAN Web 

Translator 5.0 in.

De werkbalk van SYSTRAN WebTranslator 5.0 verschijnt in Internet Explorer.

U kunt de werkbalk zo nodig op een andere plaats zetten. Hiervoor gaat u als volgt te werk:
1 Ga naar Beeld, Werkbalken en schakel De werkbalken vergrendelen uit.
2 Sleep de werkbalk naar de gewenste plaats.

Software configureren
Als u een document in Internet Explorer wilt inscannen met de toepassing Brother 
ControlCenter3, gaat u als volgt te werk:
1 Start Brother ControlCenter3 door te dubbelklikken op het pictogram ControlCenter3 

 op de taakbalk.

2 Klik in Brother ControlCenter3 op de tab SCAN. Klik met de rechtermuisknop op de 
knop OCR (Web Translator) en kies Configuratie ControlCenter.
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Als het ControlCenter3-venster tijdens de installatie van de Systran WebTranslator-
software geopend is, moet u ControlCenter3 bijwerken door de toepassing te sluiten 
en weer te starten, of door uw computer opnieuw op te starten.

3 Kies Internet Explorer als doelapplicatie en HTML als bestandstype op het tabblad 
Bedieningsknop Software. Als u optische tekenherkenning wilt toepassen op 
documenten van een andere taal, wijzigt u tevens de OCR-taal. Als u de functie 
“Scannen naar” wilt gebruiken, geeft u op het tabblad Bedieningsknop Apparaat 
dezelfde instellingen op.

Gebruik van Scannen naar WebTranslator
Nu kunt u de knop OCR (Web Translator) in Brother ControlCenter3 of de functie Scannen 
naar OCR van het apparaat gebruiken om een document in te scannen in Internet Explorer. 
Als u documenten vertaalt die in verschillende talen zijn gesteld, moet u in stap 3 hierboven 
de juiste OCR-taal instellen. Vervolgens kunt u de werkbalk van SYSTRAN WebTranslator 
5.0 in Internet Explorer gebruiken om het document te vertalen.

Geef eenvoudig de brontaal en de doeltaal op en klik vervolgens op de knop Vertalen 
om het document te vertalen.

Activering en registratie
Wanneer u voor het eerst een vertaling verricht, wordt u gevraagd het SYSTRAN-product te 
activeren. U kunt het product alleen blijven gebruiken als u het activeert. Wanneer dit venster 
verschijnt, volgt u de aanwijzingen op het scherm. De activeringscode staat op de achterkant 
van het cd-rom-doosje.

Technische ondersteuning
Brother biedt technische ondersteuning voor deze software en andere Brother-producten. 
Ga naar http://solutions.brother.com voor meer informatie over Brother-ondersteuning.




