ABBYY FineReader 14
VAŠE DOKUMENTY V AKCI

Převod PDF a skenů

Porovnávání
dokumentů

Úpravy a
komentáře PDF

Automatický převod

ABBYY FineReader 14 představuje spojení technologie OCR na profesionální úrovni s výkonným,
snadno použitelným řešením práce s PDF – a navíc nabízí soﬁstikovanou funkci porovnávání
dokumentů. FineReader 14 nabízí celou řadu nástrojů, které jsou důležité pro každé kancelářské
pracoviště, a je dostupný v mnoha různých verzích. Chcete-li se přesvědčit, která verze nejlépe
vyhovuje vašim potřebám, podívejte se na tabulku s funkcemi na druhé stránce!

Systémové požadavky
Operační systém
• Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7
• Microsoft Windows Server® 2016 /
2012 / 2012 R2 / 2008 R2
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Jazyky rozhraní vyžadují podporu
Windows pro odpovídající jazyk.

Hardware
• 1GHz x86bitový nebo x64bitový
procesor s instrukční sadou SSE2
nebo rychlejší
• 1024 MB paměti RAM (jsou
doporučeny 4 GB paměti RAM)
• 1,2 GB místa na pevném disku pro
typickou instalaci programu a 1,2
GB volného místa pro optimální
chod programu
• Monitor s rozlišením 1024x768
nebo větším
• K aktivaci sériového čísla je nutné
připojení k internetu
• Klávesnice, myš nebo jiné ukazovací
zařízení

Díky spojení výkonné technologie OCR a technologií pro převod dokumentů se základními
funkcemi PDF nabízí FineReader ucelené řešení pro práci s PDF a naskenovanými tištěnými
dokumenty – a navíc funkci snadného porovnávání dokumentů a hledání rozdílů mezi
digitálními a naskenovanými kopiemi. S aplikací ABBYY FineReader 14 můžete:
• provádět každodenní úkoly při práci s PDF snadno a rychle bez ohledu na to, jak bylo PDF vytvořeno;
• šetřit čas díky eliminaci přepisování a přeformátování, což umožňuje výkonné řešení OCR a
technologie pro převod dokumentů společnosti ABBYY;
• využívat výhody uceleného jednotného řešení provádění vysoce kvalitních převodů
dokumentů, práce s PDF a porovnávání dokumentů.
Podívejte se, která verze aplikace FineReader je pro vás nejvhodnější:

Podpora terminálového
serveru

Vlastnosti

Provoz aplikace FineReader 14 v režimu
terminálového serveru byl testován
na následujících konﬁguracích:

Převod PDF a skenů

• Microsoft Windows Server 2012 R2,
2008 R2 (vzdálená plocha, vzdálená
aplikace RemoteApp a webový
přístup ke vzdálené ploše)
• Citrix XenApp 7.9 (používající nainstalovanou aplikaci s přístupem ze serveru)

Práce přímo s naskenovanými a digitálními PDF: úpravy a
komentáře, prohlížení a vyhledávání, opětovné použití
textů a tabulek, sdílení a ochrana, vyplňování formulářů

Úpravy a komentáře PDF

Vytváření PDF z digitálních formátů (MS Oﬃce apod.)

Podporované formáty

Porovnávání dokumentů

Vstupní formáty

Hledání rozdílů v textu v různých verzích stejného dokumentu:
tištěného, výhradně obrazového (JPEG, GIF apod.), PDF nebo
digitálního (Microsoft Oﬃce apod.) v jakékoli kombinaci
Sdílení nalezených rozdílů ve formátu PDF s
poznámkami nebo v souboru aplikace Microsoft Word

• Formáty s možností úprav**
(DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X),
HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP)

Pro organizace a pracovní skupiny

Formáty pro ukládání

Správa licencí pro více uživatelů s místní síti (LAN)

• PDF včetně PDF/A

Integrace s aplikací Microsoft SharePoint (čtení,
přihlášení/odhlášení)

• Formáty s možností úprav (DOC(X),
XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, ODT)

Souběžné licence pro ﬁrmy a organizace

Škálovatelné slevy pro společnosti
Automatický převod

• Formáty e-knih (EPUB, FB2)

Automatizované úlohy

* Vyžaduje Microsoft .NET Framework 4.0.

Převod v nepřítomnosti (dávkový nebo plánovaný),
„sledované složky“ (Hot Folder)

** Vyžaduje kancelářský balík Microsoft
Oﬃce nebo Apache OpenOﬃce.
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Enterprise

Podpora rozpoznávání ve více než 190 jazycích

Fine Reader podporuje skenery,
multifunkční periferní zařízení (MFP) s
zařízení typu vše v jednom (pokud
jsou používány v režimu skenování)
kompatibilní s protokoly TWAIN a WIA.

• Obrazové formáty (TIFF, JPEG, JPEG
2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, DjVu)

Corporate

Přesný převod do digitálních formátů s možností
úprav (Microsoft Oﬃce apod.) pomocí Editoru OCR a
nástrojů pro kontrolu
Vytváření PDF pro digitální archivaci

• Obrazové formáty (TIFF, JPEG, JPEG
2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF,
DjVu, XPS*)

Standard

Skenování a vysoce kvalitní předběžné zpracování
obrazů – skenů a digitálních fotograﬁí dokumentů

Skenery a multifunkční
periferní zařízení

• PDF včetně PDF/A

FineReader 14

Vysoce produktivní převod v nepřítomnosti (Hot Folder)
Navštivte stránku www.ABBYY.cz/ﬁnereader a podívejte se na
produktová videa a videa s návody, příklady úspěšného nasazení
aplikace, podrobnosti o cenové politice a objemové licencování
pro společnosti... a další užitečné informace!
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