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Чому ABBYY FineReader?

 

ABBYY FineReader  
для юристів

Юридичні фірми та внутрішні юридичні департаменти постійно мають 
справи з сотнями документів щодня – від клопотань, контрактів, записів 
клієнтів до патентної документації та архіву справ. Ефективність і 
продуктивність юристів значною мірою залежить від їхньої здатності 
швидко шукати і використовувати важливу інформацію та зручно 
працювати з такими документами.

ABBYY FineReader – ідеальне рішення як для старших партнерів, так і для їхніх 
помічників для їхньої щоденної роботи.

•  Першокласна технологія OCR є незамінним інструментом для повсякденної 
юридичної практики.

•  Повний набір функцій для обробки та редагування PDF-документів дозволяє легко 
працювати з юридичними документами.

•  Унікальна функція порівняння документів різних форматів, що точно визначає і 
показує зміни у будь-якому документі.

Універсальна та водночас проста у використанні програма для роботи з паперовими 
та PDF документами, що задовольняє всі професійні потреби юристів.

“Ми завжди намагаємось 
удосконалити наші робочі процеси. 
ABBYY FineReader дозволяє нам 
ефективно працювати з чисельними 
документами, такими як контракти, 
листи та клієнтські файли”.

Менеджер з документообігу, 
Clifford Chance

 

“Завдяки продуктам ABBYY ми здатні 
заощаджувати час на роботі з 
PDF-файлами та можемо легко і 
зручно використовувати документи, 
що зберігаються на Microsoft 
SharePoint, за будь-якої потреби”.

Stefan Ziemer,
CMS Hasche Sigle

“ABBYY FineReader дозволив нашому 
відділу підвищити ефективність 
щоденної роботи та допомагає 
забезпечити кращу підтримку для 
наших внутрішніх клієнтів та їхніх 
постачальників. Ми були вражені 
точністю і надійністю цього 
передового продукту”

IT менеджер,
Eversheds
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OCR та конвертація документів

Програма для щоденної роботи з PDF

Порівняння документів різних форматів

* Відповідно до внутрішнього тестування ABBYY

PDF Word
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•  Конвертуйте скановані паперові 
документи у Word, Excel®, PDF з 
можливістю пошуку та інші формати 

•  Створюйте PDF файли пристосовані 
для подальшого архівування

•  Точність 99.8%* - завдяки більш ніж 
20-річному досвіду ABBYY у розробці 
власних OCR технологій

•  192 мов для розпізнавання у 
будь-якому поєднанні, а також 
словникова підтримка для 48 мов

•  Автоматизуйте конвертацію 
документів з допомогою функції   
Hot Folder

•  Шукайте, виділяйте за створюйте закладки 
для важливих частин документа

•  Копіюйте текст та необхідну інформацію з 
PDF-файлів

•  Редагуйте текст та зображення у 
PDF-файлах

•  Приховуйте конфіденційну інформацію та 
видаляйте приховані дані

•  Захищайте документ паролем або 
цифровим підписом

•  Додавайте, видаляйте та змінюйте порядок 
сторінок

•  Об’єднуйте кілька документів в один або 
створюйте окремий файл з обраних 
сторінок

•  Знаходьте відмінності у тексті між 
цифровими та паперовими 
документами

•  Ефективний для низки форматів (Word, 
PowerPoint®..., скани, зображення та 
PDF)

•  Фокусуйтесь на важливих відмінностях 
та ігноруйте незначні зміни у 
форматуванні

•  Підтримка 35 мов

•  Зберігайте результати порівняння в 
окремому Word або PDF документі

•  Поділіться результатами порівняння 
для їхнього обговорення
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