
    ?ABBYY FineReader מה זה

PRODUCT BROCHURE

ABBYY® FineReader® 15
פתרון ה-PDF החכם

מה הופך את
FineReader לפתרון 

PDF-האידיאלי למסמכי ה
שלכם?

•

ABBYY FineReader הוא כלי PDF גמיש ורב-תכליתי המאפשר לעובדי 
המידע לנהל מסמכים ביעילות במקום העבודה הדיגיטלי. לשם כך הוא

מגייס את טכנולוגיית ה-OCR העדכנית ביותר של ABBYY, מבוססת-בינה

מלאכותית, כדי להקל עליכם להמיר מסמכים לדיגיטליים, לשלוף, לערוך,

ולשתף אותם, וכן להגן עליהם ולעבוד על סוגי מסמכים שונים יחד עם

אחרים בעולם העבודה המודרני.

FineReader PDF מפחית את מידת החוסר-יעילות הנובעת ממידע ומסמכים לא נגישים
ולא ניתנים-לחיפוש, מתזרימי עבודה שבהם מעורבים מסמכי נייר ומסמכים דיגיטליים,

וממשימות שכדי לבצען יש צורך להשתמש במספר יישומי תוכנה שונים. כך יכולים

עובדי המידע להתמקד בתחומי המומחיות שלהם ולא בכל מיני מטלות

אדמיניסטרטיביות מורכבות.

בצעו אופטימיזציה לתהליכי הטיפול במסמכים 

תוכלו להמיר מסמכים מסוגים שונים לדיגיטליים, לשלוף, לערוך,

ולשתף אותם, וכן להגן עליהם ולעבוד עליהם עם אחרים,

הכול בתזרים עבודה אחד.

PDF הפיקו את המרב ממסמכי

ערכו מסמכי PDF דיגיטליים וסרוקים בקלות שלא הייתה כמותה:

תקנו פסקאות ומשפטים שלמים, ותוכלו אפילו לערוך את העיצוב.

הפכו את תזרים העבודה לדיגיטלי 

OCR שלבו מסמכי נייר במקום העבודה הדיגיטלי בעזרת

מבוסס-בינה מלאכותית, והקלו על עומס העבודה היומיומית.

זיהוי מיידי, ברקע של מסמכי

PDF שאינם ניתנים-לחיפוש,
הופך אותם לנגישים באופן

מיידי לעבודה עליהם.

השוואת מסמכים יעילה•

ביותר עם יכולת להשוות

מסמכים בפורמטים שונים,

כולל סריקות שאינן

ניתנות-לחיפוש.

מספר עצום של שפות•

הניתנות-לזיהוי, כולל זיהוי

חכם של שפת המסמך

ותמיכה במסמכים

מרובי-שפות.

היישום המוביל בענף בתחום•

ה-OCR ובאיכות הגבוהה

.OCR של המרות

דיגיטציה והמרה מתקדמות•

של מסמכים בעזרת
.OCR Editor

דיוק יוצא מהכלל בהמרת•

טבלאות ובשליפת נתונים

מתוכן.



ABBYY FineReader PDF מציע ערכת כלים מקיפה המקלה על העבודה עם מסמכים במגוון פורמטים - הן כאלה שהם דיגיטליים במקורם; 
והן מסמכי נייר שעברו דיגיטציה.

PDF ערכו וארגנו מסמכי

PDF-קבלו גישה ויכולת עריכה של טקסטים, טבלאות וכל העיצוב של ה

שלכם ללא צורך בשום שלבי המרה נוספים. עבדו עם כל מסמך, בין אם

מקורו במסמך דיגיטלי או פיזי, באותה צורה נוחה ויעילה.

 PDF הגנו וחתמו על מסמכי
.PDF הפחיתו את סיכוני האבטחה בעת שיתוף ואחסון של מסמכי

צרו חתימות דיגיטליות או אמתו אותן,  הסתירו פרטים רגישים, 

הסירו נתונים מוסתרים ונהלו את הגישה למסמכי ה-PDF שלכם.

 PDF צרו והמירו מסמכי

PDF-המירו כל פורמט של מסמכים דיגיטליים או מסמכי נייר ל

 PDF או המירו מסמכי ,(ISO על פי מפרטי) הניתן-לחיפוש

ל-Microsoft Word ול-Microsoft Excel לצורך עריכה מתקדמת.

עבדו בנוחות עם כלי PDF אוניברסלי 

תיהנו מממשק משתמש פשוט וידידותי ומתוצאות באיכות גבוהה.

הגדילו את יעילות עבודתכם היומיומית על ידי הפחתת מספר

היישומים הנמצאים בשימוש ומניעת הצורך לעשות את אותה

עבודה פעמיים.

 OCR סרקו והפכו מסמכים לדיגיטליים בעזרת

בצעו דיגיטציה של מסמכי נייר ומסמכים סרוקים והפכו אותם

לניתנים-לחיפוש לצורך אחסון ושליפה מהירה ואמינה, מוכנים 

לשימוש  מחדש או לעריכה. מנפו את טכנולוגיית OCR המובילה,

מבוססת-הבינה המלאכותית של ABBYY, לצורכי מקום העבודה

הדיגיטלי שלכם.

הפכו תהליכי דיגיטציה והמרה לאוטומטיים

(רק FineReader Corporate) נצלו את הכלים האוטומטיים שלנו כדי
להקל על ביצוע משימות OCR חוזרות ונשנות, או על המרה של מספר

מסמכים לפורמטי PDF ו-PDF/A הניתנים-לחיפוש או למסמכים

.Excel-ו Microsoft Word הניתנים-לעריכה, כגון

שתפו פעולה בעבודה על מסמכי PDF ובאישורם 

חלקו ביניכם רעיונות, אספו משוב מהצוות ואשרו את המסמכים.

השתמשו בכלים כדי לדון ולקבל החלטות ישירות ב-PDF עצמו,

זאת ע"י הוספת סימונים, הערות ושרטוטים בתוך המסמך.

השוו מסמכים בפורמטים שונים

(ABBYY FineReader Corporate בלבד). זהו בזריזות את 
ההבדלים בין שתי גרסאות של מסמך, גם כאשר אחד המסמכים או 

שניהם הם סריקות שאינן ניתנות-לחיפוש. תוכלו לייצא את ההבדלים 

 Word עם הערות או כמסמך PDF-שהתגלו בצורה נוחה להשוואה, הן כ

עם עקוב-אחר-שינויים שניתן לשתף או לעבוד עליו עם אחרים.

היכולות העיקריות



ABBYY FineReader מעניק לעובדי המידע בארגון את כלי ה-PDF הנחוצים להם כדי לעמוד בדרישות העולם הדיגיטלי. משתמשים פרטיים, עסקים קטנים
ובינוניים, מוסדות חינוך וגופים מהמגזר הציבורי יכולים לבחור בין שתי גרסאות ABBYY FineReader, תלוי בסוג המשימות שעליהם לבצע.

Corporate-ו Standard גרסאות

זמינות במספר אפשרויות רישוי

שנועדו לאפשר לעובדים רבים

שימוש בכלי PDF אוניברסלי.

תוכלו ליהנות מהנחות על כמות,

מפריסה ברשת הארגונית ומניהול

רישיונות קל ופשוט.

 איזו אפשרות הכי מתאימה לכם? 

ABBYY FineReader 15 — אפשרויות זמינות

* מגבלת הדפים החודשית חלה רק על עיבוד אוטומטי עם Hot Folder ועל איפוס אחת ל-30 יום.

רישוי כמותי

PDF-חדש ערכו את כל חלקי ה

 חדש תיהנו מהמרת מסמכים מדויקת יותר

לארגוניםלאנשים פרטיים

Standard

PDF ערכו, הגנו ועבדו ביחד על מסמכי

PDF צרו והמירו מסמכי

סרקו והפכו מסמכי נייר לדיגיטליים

OCR בעזרת

PDF ערכו, הגנו ועבדו ביחד על מסמכי

PDF צרו והמירו מסמכי

סרקו והפכו מסמכי נייר לדיגיטליים

OCR בעזרת

הפכו תהליכי דיגיטציה והמרה 

לאוטומטיים: 5,000 דפים/לחודש*, 2 ליבות

 

Corporate

 

 
השוו מסמכים בפורמטים שונים

 

הורידו ללא תשלום לתקופת ניסיון של 30 יום 

בעזרת FineReader 15, עריכת מסמכי PDF מכל סוג, כולל מסמכים סרוקים,
נעשתה כמעט קלה כמו עריכה עם תוכנה לעריכת טקסטים. תוכלו לערוך
פסקאות שלמות, לשנות את עיצוב הטקסט, לערוך תאים בתוך טבלאות

ואפילו לסדר מחדש את העיצוב הכולל.

חדש יצאו השוואות בין מסמכים 
,PDF-בנוסף לייצוא של ההבדלים בין שתי גרסאות של מסמך בצורת הערות ב

כעת תוכלו גם לייצא את התוצאות במסמך Word במצב עקוב-אחר-שינויים.
כך ניתן לקבל או לדחות בקלות את השינויים ולסגור את המסמך.  

טכנולוגיית ה-OCR פרצה את הגבולות הקיימים, והרחיבה את יכולותיה בזיהוי
מדוייק של השפות המורכבות מן האותיות הסיניות, שהינן: סינית, יפנית וקוריאנית.
כמו כן השתפרו מאוד היכולות של שמירה על הסדר (ה-Layout) של הטקסט על

.PDF פני הדף כפי שהיה בצורתו המקורית, ושל המרה מקבצי

https://www.abbyy.com/he-il/lp/finereader15-download-free-trial/


אפשרויות רישוי גמישות ופשוטות שעונות למגוון הצרכים של ארגונים בגדלים שונים ושל תשתיות מחשוב מגוונות. ברכישת חמישה רשיונות או יותר, 

העובדים בארגון שלך מועצמים, ונהנים מתהליכי PDF משופרים על פני כל רוחבו של הארגון שלך.

פריסת FineReader בארגון כולו

Part #10477 .כל שאר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינם של בעליהם השונים .ABBYY Software Ltd הם סימנים מסחריים רשומים של FineReader-ו ABBYY FineReader © 2019 ABBYY Production LLC ABBYY

 

סוגי הרישיונות הזמינים

נסו את סוגי הרישיונות השונים, בתשתית המחשוב שלכם

אידיאלי לארגונים בכל גודל עם רשתות

מבוזרות או מקומיות (LAN), הזקוקים

לפתרון PDF בכל שולחן לשימושם

השוטף של העובדים. תמיכה בהתקנת

Roll-Out מרכזית עם מפתח רישוי יחיד.
ניתן לנהל את הרישיונות דרך הכלי

.License Manager

לעמדה
5 רישיונות לפחות

מאפשר שימוש ב-FineReader יחד עם

פתרונות וירטואליזציה של שולחן העבודה

Services (RDS) והיישום, למשל

 ,Microsoft Remote Desktop
 .Citrix Desktops-ו Citrix Virtual Apps

תומך בפריסה של FineReader בחוות 

 License Manager-שרתים ושימוש ב

FineReader להקמה ולשליטה ברישיונות

ולהקצאת משתמשים לרישיונות אלה.

למשתמש מרחוק
5 רישיונות לפחות

היתרונות מבחינת מחשוב

דרישות המערכת

WWW.ABBYY.COM

דרך חסכונית לספק לעובדים בעסקים

קטנים ובינוניים ולקבוצות עבודה ברשת

המקומית פתרון PDF מצויין כשהם 

זקוקים לו, מדי פעם בפעם. 

ניתן לפריסה מרכזית  במספר בלתי 

מוגבל של תחנות עבודה, אך מספר 

המשתמשים בו-זמנית מוגבל למספר 

הרישיונות שנרכשו.

בו-זמני
5 רישיונות לפחות

 

מפשטים את עלויות המחשוב 
תשלום חד-פעמי והנחות על כמות יקלו עליכם למקסם את

ההשפעה בכל רחבי הארגון.

תנו לעובדים את הכוח הטמון בטכנולוגיית OCR וכך תוכלו למטב

מגוון רחב של משימות הכרוכות בעבודה עם סוגי PDF שונים.

פתרון הכול כלול

פתרון תוכנה סטנדרטי אחד 
השתמשו בפתרון PDF יחיד לכל הארגון כדי להבטיח שבעלי

עניין רבים יוכלו לשתף פעולה באופן חלק.

תהליך רישוי פשוט 
הפחיתו את עומס העבודה בתחום המחשוב בעזרת פריסה

אוטומטית וניהול רישיונות נוח וחלק.

למידע מפורט על כל הדרישות הטכניות ועל הפורמטים הנתמכים, ולרשימת השפות
הניתנות-לזיהוי והשפות המאפשרות השוואה בין מסמכים, בקרו בכתובת 

www.abbyy.com/he-il/finereader-15/specifications

Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7  •
 SSE2 1 ומעלה, עם ערכת הוראותGHz במהירות x64 או x68-מחשב עם מעבד תואם  •

 512MB במערכות מרובות-מעבדים, נדרשים ;(RAM 4 שלGB מומלצים) RAM 1 שלGB  •
נוספים של RAM עבור כל מעבד נוסף 

•  1.2GB מקום פנוי בדיסק הקשיח להתקנה טיפוסית של התוכנה, ו-1.2GB מקום פנוי 
 בדיסק הקשיח לפעולה אופטימלית של התוכנה

•  כדי להפעיל את המספר הסידורי, יש צורך בחיבור לאינטרנט

www.abbyy.com/he-il/finereader בקרו בכתובת ,FineReader 15 למידע נוסף על

www.abbyy.com/he-il/contacts :צרו קשר עם משרדינו ברחבי העולם

https://www.abbyy.com/he-il/finereader/licensing/?purpose=trial
www.abbyy.com/he-il/finereader-15/specifications
https://www.abbyy.com
www.abbyy.com/he-il/finereader
www.abbyy.com/he-il/contacts

