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met de broncode voor Paperwork 
vind je bij gitlab.gnome.org.

TESSERACT
Tesseract is een bewezen oplossing 
voor optical character recognition 
(OCR) met een lange geschiede-
nis. De oorsprong gaat terug tot 
in de jaren ‘80, destijds is het bij 
HP ontwikkeld. In 2005 werd het 
vrijgegeven onder een open source 
licentie en in 2006 werd het door 
Google omarmt. Later is ook onder-
steuning voor andere talen naast 
Engels toegevoegd, waaronder ook 
Nederlands. Tesseract kan de output 
in het hOCR formaat genereren, dit 
is een open standaard voor de data 
representatie voor tekst die door 
OCR verkregen is, samen een referen-
tie naar de oorspronkelijke locatie in 
het brondocument.

Fysieke documenten scan je, 
om ze digitaal te kunnen opslaan. 
Paperwork gebruikt Sane, zodat je 
rechtstreeks vanuit de applicatie 
de scanner aanstuurt. Een scanner 
geeft een goed resultaat en is soms 
ook voorzien van een sheetfeeder, 
zodat je documenten bestaande uit 
meerdere pagina’s, al dan niet dub-
belzijdig bedrukt, makkelijk en vlot 

verwerkt. Heb je thuis geen scanner, 
dan is er wellicht op je werk of bij je 
school eentje. Om in een afbeelding 
tekst te kunnen ‘OCR-en’, is een hoge 
resolutie belangrijk. Voor de huidige 
smartphone camera’s is dat geen 
punt meer, dus wanneer je geen 
scanner hebt, kun je ook daarmee 
fysieke documenten digitaliseren.

FLATPAK
Paperwork biedt voor enkele bekende 
Linux distributies een package aan, 
maar het makkelijkst installeer je 
Paperwork met behulp van Flatpak.

Flatpak is een distributie-onaf-
hankelijk package managementsys-
teem voor desktop applicaties. Het 
is onderdeel van het freedesktop.
org project. Flatpak installeert je 
applicatie in een bundel met alle 
benodigde dependencies. De bundel 
komt in een zogenoemde sandbox 
omgeving, deze vorm van isolatie 
voorkomt conflicten tussen de mee-
geleverde software en de reeds op je 
systeem geïnstalleerde pakketten. 
Verder heeft het als voordeel dat je 
alle benodigde dependencies in de 
juiste versie mee krijgt, en daar als 
gebruiker geen zorgen over hebt. 
Voor ontwikkelaars biedt Flatpak 

het voordeel dat zij hun applicatie 
kunnen bouwen in een omgeving die 
identiek is aan de omgeving bij de 
gebruiker.

Voordat je Paperwork met behulp 
van Flatpak gaat installeren, dien je 
eerst Flatpak zelf te installeren. Dit 
is gelukkig eenvoudig met behulp 
van de packagemanager te doen, 
bijvoorbeeld met sudo apt-get 
install flatpak. Een tweede stap 
in de voorbereiding is de aansturing 
van de scanner, hiertoe installeer je 
Sane. Verder is ook Tesseract niet in 
de flatpak-installatie meegenomen, 
ook die dien je via de package-mana-
ger van je distributie te installeren. 
Vergeet hierbij niet om het taalspe-
cifieke package mee te installeren, 
bijvoorbeeld met sudo apt-get 
install tesseract-ocr-nld.

Hierna kun je de installatie van 
Paperwork in de handen van Flatpak 
leggen. Dit doe je met een simpel 
commandline commando. Nadat 
de installatie voltooid is, start je 
Paperwork op vanaf een iccontje, 
of met een commandline comman-
do. Je krijgt nu een nagenoeg lege 
omgeving, met daarin één docu-
ment, de gebruikershandleiding. 
We gaan nu een nieuw PDF bestand 
toevoegen. In de bovenbalk staat 
rechts een dropdown selectbox 
waarmee je kunt kiezen tussen 
scannen en importeren. We kiezen 

voor importeren en klikken in de 
bestandsnavigator het betreffende 
bestand aan. Nadat het importeren 
voltooid is, vraagt Paperwork of we 
het oorspronkelijke bestand willen 
verwijderen. Handig voor gedown-
loade documenten. Paperwork 
verplaatst dan het document naar 
de trash directory.

Het Paperwork window bestaat 
naast de bovenbalk met enkele 
menu’s uit een linker kolom en 
een hoofdveld. In de linker kolom 
verschijnt voor ieder document een 
blokje, gevuld met een thumbnail, 
de datum waarop het document is 
geïmporteerd en de labels. De labels 
worden hierbij getoond inclusief 
hun eigen kleur.

Je maakt een document actief 
door op zo’n blokje te klikken. Het 
blokje wordt blauw en uitgebreid 
met twee icoontjes, en de inhoud 
van het document wordt in het 
hoofdveld getoond. Zie screenshot 1.

Je kiest uit twee manieren om 
het document in het hoofdveld te 
tonen, de ene manier toont pagina’s 
in de volle breedte, de andere manier 
toont een grid met blokjes, per 
pagina een blokje, waar je snel een 
overzicht krijgt van de pagina’s. Zie 
screenshot 2.

Wanneer je met je muis over tekst 
zweeft, dan krijg je bij ieder woord 
een klein pop-upje, dat de uitkomst 

Het makkelijkst installeer je  
Paperwork met behulp van Flatpak

  Screenshot 2: Pagina’s in grid vorm.
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