ABBYY FineReader 15
Кмітливіше PDF рішення
Короткий опис (25 слів)

ABBYY® FineReader® 15 - це більше, ніж всеосяжний інструмент PDF - за допомогою надзвичайних функцій
ABBYY OCR, він полегшує роботу з цифровими документами на кожному робочому місці.

Короткий опис (50 слів)
ABBYY® FineReader® 15 - це інструмент PDF для ефективнішої роботи з цифровими документами.
Використовуючи технологію OCR, що базується на штучному інтелекті, FineReader інтегрує скановані
документи в цифрові робочі процеси і полегшує оцифрування, конвертацію, витягування інформації,
редагування, захист, спільне використання та співпрацю з усіма документами на цифровому робочому
місці.

Короткий опис (150 слів)
ABBYY® FineReader®15 - це універсальний інструмент PDF, що працює за допомогою надзвичайного OCR.
Це дозволяє людям, що працюють з інформацією, легко та ефективно працювати з різними видами
документів.
•

•
•

•

•

•

•

Редагуйте та впорядковуйте PDF: Редагуйте та оновлюйте документи PDF (незалежно від того,
чи створені вони в цифровому вигляді, чи перетворені з паперу) без додаткових кроків
перетворення.
Співпрацюйте та затверджуйте PDF: Використовуйте інструменти для коментування та розмітки,
щоб сприяти успішній співпраці.
Захищайте та підписуйте PDF: Захищайте документи за допомогою цифрових підписів,
редагування конфіденційної інформації, видалення прихованих даних (наприклад, метаданих)
та контролю доступу за допомогою паролів.
Створюйте та конвертуйте PDF: Зробіть паперові документи доступними, перетворивши їх у
PDF-файли, придатні для пошуку, або конвертувати PDF-документи у редаговані формати, такі як
Microsoft® Office.
Оцифровуйте паперові та скановані документи з OCR: Інтегруйте паперові документи в
цифровий робочий простір для зберігання та пошуку, або для повторного використання та
редагування.
Автоматизуйте оцифровування та конвертацію (тільки FineReader 15 Corporate): Упорядковуйте
завдання, що повторюються, або конвертацію декількох документів у файли, які можна шукати
та редагувати.
Порівнюйте документи у різних форматах (тільки FineReader 15 Corporate): Визначайте
відмінності між двома версіями документа швидко та надійно.

ABBYY FineReader 15 - Доступні варіанти
Для організацій

Для фізичних осіб

Standard

Corporate

Редагуйте, захищайте PDF та
співпрацюйте над ними
Створюйте та конвертуйте PDF
Оцифровуйте паперові та скановані
документи з OCR

Редагуйте, захищайте PDF та
співпрацюйте над ними
Створюйте та конвертуйте PDF
Оцифровуйте паперові та скановані
документи з OCR

Корпоративне ліцензування

Обирайте між версіями Standard та
Corporate, а також різноманітними
варіантами ліцензування універсального
PDF-інструменту. Скористайтеся
Автоматизуйте повторювані задачі з
прогресивними знижками на обсяг,
розгортанням у мережі та простим
оцифровування та конвертації
5000 сторінок на місяць**, 2 ядра
управлінням ліцензіями.
Порівнюйте документи у різних
форматах

* Обмеження кількості сторінок на місяць застосовується тільки до автоматизованої обробки за допомогою Hot Folder і відновлюється кожні 30 днів.

Повний опис (500 слів)
ABBYY® FineReader® 15 - це PDF-рішення, оснащене OCR, що забезпечує бізнес-професіоналам з різних
підрозділів та галузей індивідуальну продуктивність в роботі з документами. Найсучасніші можливості
конвертування ABBYY роблять паперові документи та PDF доступними та придатними для пошуку, а також
роблять можливою роботу таких важливих інструментів FineReader, як редагування PDF та порівняння
документів. Офісні працівники можуть редагувати та коментувати PDF-документи, порівнювати їх та
конвертувати вручну чи автоматично.
Редагуйте, захищайте та співпрацюйте над PDF
• Редагуйте абзаци, комірки таблиці та компоновку
сторінок у PDF будь-якого типу (навіть у сканованому)
без додаткових кроків перетворення - OCR
застосовується автоматично при необхідності

• Співпрацюйте над документами за допомогою

Створюйте та конвертуйте PDF
• Створюйте PDF-файли з більш ніж 25-ти різних форматів або
безпосередньо з паперових документів та зберігайте їх в
таких PDF форматах, як PDF/A і PDF/UA.

• Об’єднайте кілька файлів різних форматів в один PDF або
створіть новий PDF, витягнувши сторінки з існуючого PDF.

• Перетворіть свої PDF-файли у повністю редаговані формати,

інструментів для коментування і маркування, а також
ухвалюйте документи.

такі як Microsoft® Word, Excel® та інші. Інтелектуальна
технологія конвертації PDF та OCR від ABBYY забезпечує
рівень точності та якості, що забезпечує подальше
редагування без зайвих зусиль.

• Захистіть документи та інформацію, редагуючи
конфіденційну інформацію, видаляючи метадані або
накладаючи обмеження за допомогою паролів та
цифрові підписи.

Порівнюйте документи у різних форматах
(Тільки FineReader 15 Corporate)
Оцифровуйте паперові та скановані документи з OCR
• Легко перетворюйте паперові документи, скани та
скановані PDF-файли на PDF-файли, придатні для
пошуку, за допомогою відомої технології OCR ABBYY,
яка підтримує понад 190 мов.

• Легко визначайте відмінності, порівнюючи різні версії
документа, навіть у різних форматах: PDF-файл, скан,
документ Word тощо.

• Експортуйте відмінності у вигляді коментарів до документа

• Підготуйте документи для цифрового архівування,
конвертуючи їх у придатні для пошуку формати PDF та
PDF/A. Застосовуйте стиснення, щоб зменшити розмір
файлу та заощадити місце для зберігання.

• Перетворіть свої паперові та скановані документи на
редаговані файли Microsoft Word, Excel та файли інших
поширених форматів. Основана на штучному інтелекті
технологія OCR та конвертації документів ABBYY
гарантує чудову точність та точне збереження
оформлення для подальшого редагування без зайвих
зусиль.

• Редактор OCR надає вдосконалені інструменти та опції
для поліпшення контролю та гнучкості під час
конвертації.

у форматі PDF, документа Word у режимі відстеження змін,
або як окремий журнал змін.
Автоматизуйте оцифровування та конвертацію (Тільки
FineReader 15 Corporate)
• Автоматично конвертуйте декілька документів,
налаштувавши папки, що відстежуються.

• Налаштовуйте перетворення документів на заздалегідь
заданий час із заздалегідь заданими налаштуваннями.

• Обробка документів у Hot Folder обмежена 5000 сторінками
на місяць та 2 процесорними ядрами. Конвертація
документів в основному інтерфейсі користувача FineReader
15 (вікно "Нова задача") необмежена у всіх виданнях
продуктів (Standard, Corporate).

ABBYY FineReader 15 - Доступні варіанти
Для організацій

Для фізичних осіб

Standard

Corporate

Редагуйте, захищайте PDF та
співпрацюйте над ними
Створюйте та конвертуйте PDF
Оцифровуйте паперові та скановані
документи за допомогою OCR

Редагуйте, захищайте PDF та
співпрацюйте над ними
Створюйте та конвертуйте PDF
Оцифровуйте паперові та скановані
документи за допомогою OCR

Корпоративне ліцензування

Обирайте між версіями Standard та
Corporate, а також різноманітними
варіантами ліцензування універсального
PDF-інструменту. Скористайтеся
прогресивними знижками на обсяг,
Автоматизуйте повторювані задачі з
розгортанням у мережі та простим
оцифровування та конвертації
управлінням ліцензіями.
5000 сторінок на місяць**, 2 ядра
Порівнюйте документи у різних
форматах

* Обмеження кількості сторінок на місяць застосовується тільки до автоматизованої обробки за допомогою Hot Folder і відновлюється кожні 30 днів.

Ключові слова

ABBYY

PDF редагування
PDF редактор
Редагувати PDF
PDF конвертація
PDF конвертер
Конвертувати PDF
Конвертувати PDF у Word
Конвертувати PDF у Excel
PDF коментування
PDF захист
PDF програмне забезпечення
Сканування документів
Оцифровування документів
Конвертація документів
Розпізнавання тексту
Розпізнавання символів
Створення PDF-файлів, які та за якими можна шукати
Пошук PDF
OCR програмне забезпечення
OCR програма
OCR
OCR PDF
Порівняння документів
Автоматизована конвертація документів

Технічні характеристики
Щоб отримати повний перелік технічних характеристик, підтримуваних форматів введення
та конвертації, а також підтримуваних мов для конвертації та порівняння документів, будь
ласка, відвідайте:
www.abbyy.com/finereader/specifications/
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