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ABBYY FineReader 15
®

®

Daha akıllı PDF çözümü

ABBYY FineReader nedir?
ABBYY FineReader, dijital işyerindeki bilgi çalışanlarının
belgeleri verimli bir şekilde yönetmelerini sağlayan,
çok yönlü bir PDF aracıdır. Modern iş dünyasında her türlü
belgenin dijitalleştirilmesi, bulunması, düzenlenmesi,
korunması, paylaşılması ve ortak çalışmanın kolaylaştırılması
için ABBYY’nin AI tabanlı OCR teknolojisini kullanır.
FineReader PDF, erişilemeyen, aranamayan belge ve bilgilerden; kağıt ve dijital belgelerin
bir karışımını içeren iş akışlarından; birden fazla yazılım uygulamasının kullanılmasını
gerektiren görevlerden kaynaklanan verimsizlikleri azaltır. Bu, bilgi çalışanlarının karmaşık
idari görevleri yerine kendi uzmanlık alanlarına odaklanmalarını sağlar.

FineReader'ı
mükemmel yapan
nedir?
• Arka planda devreye
giren tanıma, aranamayan PDF’lerin, çalışılabilmesi için anında erişilebilir olmasını sağlar
• A rama yapılamayan
taramalar dahil olmak
üzere farklı dosya formatlarındaki belgeleri
karşılaştırma yeteneğiyle, yüksek verimli
belge karşılaştırması

Tek bir iş akışında her tür belgeyi dijitalleştirin, bulun,
düzenleyin, koruyun, paylaşın ve ortak çalışmada kullanın.

• Belge dilinin akıllıca
tespiti ve çok dilli belge
desteği dahil olmak
üzere çok sayıda
tanıma dili

PDF’lerden en iyi şekilde yararlanın

• Olağanüstü OCR
dönüşüm kalitesiyle
OCR’de endüstri lideri

Belge işlemeyi optimize edin

Dijital ve taranmış PDF’leri yeni bir temelde düzenleyin:
tüm cümleleri ve paragrafları düzeltin ve hatta sayfa
tasarımını ayarlayın.

Belge iş akışını sayısallaştırın
Günlük işleri kolaylaştırmak için, AI tabanlı OCR teknolojisiyle
kağıt belgeleri dijital bir çalışma ortamına dahil edin.

• OCR Düzenleyicisi ile
gelişmiş belge dijitalleştirme ve dönüştürme
işlevi
• Ta b l o d ö n ü ş t ü r m e
ve çıkarma işleminde
üstün doğruluk

Kilit fonksiyonalite
ABBYY FineReader PDF, ister dijital kaynaklı isterse kağıttan dijitalleştirilmiş olsun, çeşitli formatlardaki belgelerle çalışma deneyimini
basitleştiren, kapsamlı bir araç seti sunar.

PDF’leri düzenleyin ve organize edin

PDF’lerde ortak çalışma ve onaylama

Dijital kaynaklı ya da kağıttan dijitalleştirilmiş herhangi bir belge
ile aynı şekilde verimli çalışın. Ek dönüştürme adımları gerekmeden, PDF’teki metin, tablo ve tüm sayfa tasarımına erişin.

Fikirleri paylaşın, ekibin geribildirimlerini toplayın, belgelerin onaylanmasını sağlayın. Belge içinde işaretleme, yorum
yapma ve çizim tartışma araçlarını kullanın ve doğrudan PDF
üzerinde karar alın.

PDF’leri koruyun ve imzalayın

PDF oluşturun ve dönüştürün

PDF’leri paylaşırken ve saklarken güvenlik risklerini azaltın.
Dijital imza uygulayın ve doğrulayın, hassas bilgilerin üzerini
kapatın, “gizli” verileri kaldırın ve PDF’lere erişimi yönetin.

Herhangi bir dosya formatındaki veya kağıttaki belgeyi, ISO
spesifikasyonlarıyla uyumlu, arama yapılabilir PDF’e veya
gelişmiş düzenleme için PDF’leri Microsoft® Word ve Excel®
formatlarına dönüştürün.

OCR ile belgeleri ve taramaları sayısallaştırın
Kağıdı sayısallaştırın ve taranan belgeleri depolamak, hızlı ve
güvenilir bir şekilde bulmak veya anında yeniden kullanmak
ve düzenlemek için, aranabilir hale getirin. Dijital iş yeriniz için,
ABBYY’nin pazar lideri AI tabanlı OCR teknolojisini kullanın.

Dijitalleştirme ve dönüştürme işlemlerini
otomatikleştirin
(Sadece FineReader Corporate) Tekrarlayan metin tanıma
(OCR) görevlerini kolaylaştırmak veya birden çok belgeyi
aranabilir PDF ve PDF/A belgelerine veya Microsoft Word,
Excel ve diğer düzenlenebilir formatlara dönüştürmek için
otomasyon araçlarından yararlanın.

Farklı formatlardaki belgeleri karşılaştırın
(Sadece FineReader Corporate) Dokümanlardan biri veya
her ikisi arama yapılamayan tarama olsa bile, bir dokümanın
iki sürümü arasındaki farkları hızlı bir şekilde elde edin. Değişiklikleri, kolaylıkla incelenebilmesi için, yorumlu bir PDF veya
Değişiklikleri İzle özelliği açık bir Word dosyası olarak dışa
aktararak, ortak çalışın veya diğerleriyle paylaşın.

Evrensel bir PDF aracıyla kolaylıkla çalışın
Basit ve anlaşılır bir kullanıcı arayüzüyle yüksek kaliteli
sonuçların keyfini çıkarın. Kullanılan uygulama sayısını azaltarak ve aynı işi iki kez yapma zorunluluğunu önleyerek günlük işlerin verimliliğini arttırın.

Sizin için en uygun seçenek hangisi?
ABBYY FineReader, bilgi çalışanlarını dijital dünyanın taleplerini karşılamak için ihtiyaç duydukları PDF araçlarıyla donatıyor. Bireysel
kullanıcılar, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kurumsal müşteriler veya kamu ve eğitim kurumları, ne tür işler yapmaları gerektiğine
bağlı olarak iki ABBYY FineReader sürümü arasında seçim yapabilirler.

ABBYY FineReader 15 – Geçerli Seçenekler
BİREYLER İÇİN

KURUMLAR İÇİN

Standard

Corporate

Çoklu Lisans

PDF’leri düzenleyin, koruyun ve
ortak çalışmada kullanın

PDF’leri düzenleyin, koruyun ve
ortak çalışmada kullanın

PDF oluşturun ve dönüştürün

PDF oluşturun ve dönüştürün

OCR ile belgeleri ve taramaları
sayısallaştırın

OCR ile belgeleri ve taramaları
sayısallaştırın

Hem Standard hem de
Corporate sürümleri, birden
fazla çalışanı evrensel bir PDF aracıyla
donatmak için çeşitli lisans
seçenekleriyle sunulmaktadır.
Aşamalı toplu indirimlerden,
ağ üzerinden dağıtımdan ve basit
lisans yönetiminden yararlanın.

Sayısallaştırma ve dönüşüm
rutinlerini otomatikleştirin
5000 sayfa/ay*, 2 çekirdek
Farklı formatlardaki belgeleri karşılaştırın
*Aylık sayfa sınırlaması yalnızca Hot Folder ile otomatik işlemede uygulanır ve her 30 günde bir sıfırlanır.

30 GÜNLÜK ÜCRETSİZ DENEME SÜRÜMÜ İNDİRİN

YENİ PDF’in tümünü düzenleyin
FineReader 15 ile, taranmış belgeler de dahil olmak üzere her türlü PDF’i
düzenlemek, neredeyse bir metin editöründe olduğu kadar kolaylaştı. Tüm
paragrafları düzenleyebilir, metin biçemini değiştirebilir, tablo hücreleriyle
çalışabilir ve hatta tüm sayfa tasarımını yeniden organize edebilirsiniz.

YENİ Belge karşılaştırma sonuçlarını dışa aktarın
Bir belgenin iki sürümü arasındaki farkları PDF’de yorumlar olarak
kaydetmenin yanı sıra, artık sonuçları değişiklikleri izleme modunda Word
belgesi olarak da dışa aktarabilirsiniz. Bu, düzenlemeleri kolayca kabul
etmenizi veya reddetmenizi, belgeyi tamamlamanızı sağlar.

YENİ Belgeleri yüksek kalitede dönüştürün
OCR teknolojisi, Çince, Japonca ve Korece dilleri, sayfa tasarımını koruma
ve PDF dönüştürmede tanıma doğruluğu sınırlarını daha da zorluyor.

FineReader’ın tüm kuruluşa dağıtılması
Esnek, basit lisans seçenekleri, farklı büyüklükteki kuruluşların ve BT altyapılarının çeşitli gereksinimlerini karşılar. Beş lisanstan
başlayarak, çalışanlarınızı kuruluşunuzdaki PDF işlemlerini optimize etme konusunda yetkilendirebilirsiniz.

Geçerli Lisans Tipleri

PER SEAT

REMOTE USER

CONCURRENT

Çalışanların düzenli kullanımı için
her masada bir PDF çözümüne
ihtiyaç duyan, merkezi olmayan
veya Yerel Alan Ağları olan, her
boyuttaki kuruluşlar için idealdir.
Tek lisans anahtarıyla merkezi
dağıtım kurulumunu destekler.
Lisanslar License Manager aracı
kullanılarak yönetilebilir.

FineReader’ı, Microsoft Remote
Desktop Services (RDS), Citrix Virtual Apps ve Desktops gibi masaüstü ve uygulama sanallaştırma
çözümleriyle kullanmanıza izin verir.
FineReader’ın sunucu çiftliklerinde
konuşlandırılmasını ve License
Manager aracını kullanarak
FineReader lisanslarını ayarlama
ve kontrol etmeyi destekler.

Yerel Alan Ağı kullanan, küçük
veya orta ölçekli işletmelerde veya
çalışma gruplarındaki çalışanlara,
arada sırada kullanım için güçlü
PDF çözümü sağlamanın düşük
maliyetli yolu. Sınırsız sayıda bilgisayara merkezi olarak dağıtılabilir,
ancak eşzamanlı kullanıcı sayısı
satın alınan lisans sayısıyla sınırlıdır.

min. 5 lisans

min. 5 lisans

min. 5 lisans

BIR LISANS TÜRÜNÜ BT ALTYAPINIZDA TEST EDIN

BT için avantajları
BT maliyetlerini kolaylaştırın

Tümü bir arada fonksiyonalite

Kuruluşunuzdaki etkiyi en üst düzeye çıkarmak için, bir
kerelik ödeme ve toplu lisanslardaki aşamalı indirimden yararlanın.

Çalışanları OCR odaklı teknolojiyle güçlendirin ve farklı
türde PDF’lerle çalışırlarken, bir dizi görevi optimize
edin.

Yazılım varlıklarını standartlaştırın

Lisans yönetimini basitleştirin

Birden fazla kullanıcının sorunsuz bir şekilde işbirliği
yapabilmesini sağlamak için, kuruluşunuzda bir PDF
çözümü kullanın.

Otomatik dağıtım ve basit lisans yönetimiyle BT iş
yükünü azaltın.

Sistem Gereksinimi
Tüm teknik gereksinimler, desteklenen giriş ve çıkış dosya formatlarının ayrıntılı listesi, tanıma
dilleri, belge karşılaştırma dilleri hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen web sayfamızı ziyaret edin:
www.ABBYY.com/finereader/specifications

• 1 GB RAM (4GB önerilir); çok işlemcili sistemlerde, her ek işlemci için 512 MB RAM gerekiyor

• Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7

• Lisans numaranızın etkinleştirilebilmesi için İnternet bağlantısı gerekiyor

• Tipik program yüklemesi için sabit diskte 1,2 GB boş alan, optimal program işlemleri için ek
olarak 1,2 GB

• SSE2 komut seti ile 1 GHz (veya daha hızlı) x86 veya x64 işlemcili PC

FineReader 15 hakkında daha fazla bilgi için web sayfamızı
ziyaret edin: www.ABBYY.com/finereader
Dünya çapındaki ofislerimizle iletişime geçin: www.ABBYY.com/contacts

WWW.ABBYY.COM
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