ABBYY FineReader 14
DOCUMENTELE DUMNEAVOASTRĂ ÎN ACȚIUNE

Convertire ﬁșiere PDF
și documente scanate
Comparare
documente
Editare și
plasare comentarii
în ﬁșiere PDF

Conversie automată

ABBYY FineReader 14 îmbină tehnologia OCR profesională cu o soluție PDF foarte performantă și
ușor de utilizat - plus o funcționalitate soﬁsticată de comparare a documentelor. Cu gama sa largă
de unelte care sunt esențiale pentru orice birou, FineReader 14 este disponibilă într-o mare
varietate de versiuni. Pentru a vedea care vă satisface cel mai bine necesitățile, consultați tabelul
cu posibilitățile ﬁecăreia de pe verso!

Cerințe de sistem
Sistem de operare
• Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7
• Microsoft Windows Server® 2016 /
2012 / 2012 R2 / 2008 R2

ABBYY FineReader 14
DOCUMENTELE DUMNEAVOASTRĂ ÎN ACȚIUNE

Pentru limba de interfață trebuie să
existe suport Windows pentru limba
respectivă.

Hardware
• Procesor pe 32 sau 64 de biți cu
viteza de cel puțin de 1 GHz, cu set
de instrucțiuni SSE2
• 1024 MO de memorie RAM (se
recomandă 4 GO de memorie RAM)

Prin îmbinarea tehnologiilor OCR și de conversie a documentelor de înaltă performanță cu funcții
esențiale pentru ﬁșiere PDF, FineReader reprezintă o soluție integrată pentru prelucrarea
ﬁșierelor PDF și a documentelor scanate, precum și capacitatea de a compara cu ușurință
documente și de a identiﬁca diferențele dintre textul în format digital și scanat. Cu ajutorul ABBYY
FineReader 14 puteți:

• 1,2 GO de spațiu liber pe hard-disc
pentru instalarea tipică a programului
și 1,2 GO de spațiu liber pentru
funcționarea optimă a programului

• Prelucra ﬁșiere PDF rapid și cu ușurință, indiferent de modul în care a fost creat ﬁșierul PDF.

• Monitor cu rezoluție de cel puțin
1024x768

• Beneﬁcia de soluție integrată de înaltă performanță pentru conversia documentelor,
prelucrarea ﬁșierelor PDF și compararea documentelor.

• Este nevoie de conexiune la
Internet pentru activarea
numărului de serie
• Tastatură, mouse sau alt dispozitiv
de indicare

Suport pentru Terminal
Server
Funcționarea ABBYY FineReader 14
în modul terminal a fost testată
pentru următoarele conﬁgurații:
• Microsoft Windows Server 2012 R2,
2008 R2 (Remote Desktop,
RemoteApp și Remote Desktop
Web Access)
• Citrix XenApp 7.9 (cu aplicația
instalată accesată de pe un server)

Scanere și dispozitive MFP
FineReader acceptă în modul scanare
scanere compatibile TWAIN și WIA,
periferice multifuncționale (dispozitive
MFP) și dispozitive all-in-one.

• Economisi timp prin eliminarea necesității de a tasta și formata din nou texte datorită
tehnologiilor OCR și de conversie a documentelor de înaltă performanță dezvoltate de ABBYY.

Alegeți versiunea FineReader care vă satisface cel mai bine necesitățile:

Caracteristici

Suport pentru recunoașterea a peste 190 de limbi
Crearea de ﬁșiere PDF pentru arhiva electronică

Editare și plasare comentarii în ﬁșiere PDF
Prelucrare directă a ﬁșierelor PDF create prin scanare sau
pe cale electronică: editare și plasare de comentarii,
vizualizare și căutare, refolosirea textelor și tabelelor,
distribuire și protejare, completare formulare
Crearea de ﬁșiere PDF din formate electronice (MS Oﬃce etc.)
Identiﬁcarea diferențelor dintre diversele versiuni ale aceluiași document: tipărită, doar imagine (jpeg, gif, etc.), PDF sau
electronică (Microsoft Oﬃce etc.), indiferent de combinație

Formate de salvare
• PDF, inclusiv PDF/A
• Formate de imagine (TIFF, JPEG, JPEG
2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, DjVu)
• Formate editabile (DOC(X), XLS(X),
PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, ODT)
• Formate e-book (EPUB, FB2)
* Necesită Microsoft .NET Framework 4.0.
** Necesită Microsoft Oﬃce sau Apache
OpenOﬃce.
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Enterprise

Conversia precisă în formate electronice editabile
(Microsoft Oﬃce etc.) cu unelte de editare OCR și de
corectură ortograﬁcă

Formate de intrare

• Formate editabile** (DOC(X),
XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF,
TXT, ODT, ODS, ODP)

Corporate

Scanarea și preprocesarea de înaltă calitate a documentelor scanate și a fotograﬁilor digitale ale documentelor

Comparare documente

• Formate de imagine (TIFF, JPEG,
JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX,
GIF, DjVu, XPS*)

Standard

Convertire ﬁșiere PDF și documente scanate

Formate acceptate
• PDF, inclusiv PDF/A

FineReader 14

Distribuirea diferențelor identiﬁcate sub formă de ﬁșier
PDF cu comentarii sau ﬁșier Microsoft Word

Pentru organizații și grupuri de lucru
Sistem de acordare concurentă a licențelor pentru
companii și organizații
Gestiunea mai multor licențe de utilizator în rețelele locale
Integrare cu Microsoft SharePoint (citire, rezervare/eliberare)
Reduceri dimensionabile pentru companii

Conversie automată
Activități automatizate
Conversie fără intervenția utilizatorului (în lot sau
programată), foldere „urmărite” (Hot Folder)
Conversie fără intervenția utilizatorului de înaltă
productivitate (Hot Folder)
Vizitați www.ABBYY.ro/ﬁnereader pentru a obține produsul și
clipuri demonstrative, studii de caz, detalii cu privire la tarife și
licențele de volum în scop comercial, dar și alte informații utile!
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