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The smarter PDF solution

Що таке ABBYY FineReader?
ABBYY FineReader - це універсальний PDF-інструмент, що
надає інформаційним працівникам можливість ефективно
керувати документами на цифровому робочому місці.
Використовуючи основану на ШІ технологію OCR від
ABBYY, FineReader полегшує оцифрування, отримання,
редагування, захист, спільне використання та співпрацю
над усіма видами документів у сучасному робочому світі.
FineReader PDF долає неефективність, що виникає: при роботі з документами,
непридатними для пошуку; у робочих процесах, що передбачають поєднання
паперових та цифрових документів; при виконанні завдань, що вимагають
використання декількох програмних додатків. Це дозволяє інформаційним працівникам
зосередитись на своїй основній роботі, а не на тонкощах адміністративних завдань.

Оптимізуйте обробку документів
Оцифровуйте, отримуйте, редагуйте та захищайте всі
типи документів, обмінюйтеся ними та співпрацюйте в
єдиному робочому процесі.

Використовуйте PDF максимально ефективно
Редагуйте цифрові та відскановані PDF-файли за
допомогою нових можливостей: виправляйте цілі
речення та абзаци або навіть налаштовуйте макет.

Оцифровуйте ваш документообіг
Спростіть щоденну роботу, долучивши паперові
документи до цифрового робочого місця за допомогою
технології оптичного розпізнавання (OCR) на основі ШІ.

Що робить FineReader
особливим?
• Автоматичне фонове
розпізнавання миттєво робить непридатні
для пошуку PDF доступними для роботи
• В и с о ко е ф е к т и в н е
порівняння документів у різних форматах, вк лючно зі
с к а н о в а н и м и PD F,
що непридатні д ля
пошуку
Величезна кількість
мов розпізнавання,
•
інтелектуальне визначення мови документа та підтримка
багатомовних документів
Лідер галузі OCR з
• надзвичайною якістю
конвертування
Розширені мож ли• вості оцифровування
та конвертації документів за допомогою
Редактора OCR
Надзвичайна точність
• конвертації та витягування таблиць

Основні можливості
ABBYY FineReader PDF пропонує повний набір інструментів для спрощення роботи з документами у різних форматах цифрових за походженням або оцифрованих з паперу.

Редагуйте та впорядковуйте PDF

Затверджуйте та співпрацюйте над PDF

Працюйте з будь-яким док ументом, цифровим за
походженням або оцифрованим, однаково ефективно.
Отримуйте доступ та редагуйте тексти, таблиці та всю
компоновку вашого PDF без додаткових кроків конвертації.

Діліться ідеями, збирайте відг уки від команди та
затверджуйте документи. Використовуйте інструменти для
обговорення та прийняття рішень безпосередньо у форматі
PDF: позначайте, коментуйте та малюйте прямо у PDF.

Захищайте та підписуйте PDF

Створюйте та конвертуйте PDF

Мінімізуйте загрози для безпеки під час обміну та
зберігання PDF. Застосовуйте та перевіряйте цифрові
підписи, видаляйте конфіденційну інформацію та
приховані дані, керуйте доступом до ваших PDF.

Перетворіть будь-який формат файлу або паперовий
документ у придатний для пошуку PDF відповідно до
специфікацій ISO, або конвертуйте PDF у формати
Microsoft® Word та Excel® для розширеного редагування.

Порівнюйте документи у різних форматах

Оцифровуйте паперові та скановані документи
з OCR

(Tільки для FineReader Corporate) Швидко визначайте
відмінності між двома версіями документа, навіть
якщо один або обидва документи є сканованими або
непридатними для пошуку. Експортуйте відмінності
у простому вигляді: або як коментований PDF, або
як документ Word у режимі відстеження змін, щоб
співпрацювати або ділитися з іншими.

Оцифровуйте паперові та робіть скановані документи
придатними для пошуку, щоб зберегти та, у подальшому,
швидко віднайти їх для повторного використання та
редагування. Використовуйте для Вашого цифрового
робочого місц я провідну, основану на шт учному
інтелекті OCR технологію.

Автоматизуйте повторювані задачі з
оцифровування та конвертації

Працюйте легко з універса льним PDFінструментом

(Tільки для FineReader Corporate) Скористайтеся
перевагами інструментів автоматизації д ля
оптимізації повторюваних завдань OCR-конвертації,
або конвертаці ї багатьох док ументів у придатні
для пошуку PDF та PDF/A, або редаговані формати,
наприклад Microsoft® Word, Excel тощо.

Насолоджуйтеся простим та зрозумілим інтерфейсом
користувача та якісними результатами. Збільшуйте
ефективність щоденної роботи за рахунок зменшення
кількості використовуваних додатків та уникнення
необхідності виконувати одну і ту ж роботу двічі.

Який варіант найкращий для вас?
З ABBYY FineReader інформаційні працівники отримують необхідні PDF-інструменти, щоб відповідати вимогам цифрового
світу. Окремі користувачі, малий та середній бізнес, клієнти підприємств або державні та освітні установи можуть обирати
між двома версіями ABBYY FineReader, залежно від того, які завдання потрібно виконати.

ABBYY FineReader 15 – Доступні варіанти
ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Standard

Corporate

Корпоративне ліцензування

Редагуйте, захищайте та
співпрацюйте над PDF

Редагуйте, захищайте та
співпрацюйте над PDF

Створюйте та конвертуйте PDF

Створюйте та конвертуйте PDF

Оцифровуйте паперові та скановані
документи за допомогою OCR

Оцифровуйте паперові та скановані
документи за допомогою OCR

Обирайте між версіями
Standard та Corporate, а
також різноманітними
варіантами ліцензування
універсального PDFінструмента. Скористайтеся
прогресивними знижками на
обсяг, розгортанням у мережі
та простим управлінням
ліцензіями.

Автоматизуйте повторювані задачі з
оцифровування та конвертації
5,000 стор./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.

ЗАВАНТАЖТЕ БЕЗКОШТОВНУ 30-ДЕННУ ПРОБНУ ВЕРСІЮ

НОВЕ Редагуйте весь PDF
З FineReader 15 редагування PDF будь-якого типу, включно зі сканованими
документами, стало майже таким саме простим, як у текстовому редакторі.
Ви можете редагувати цілі абзаци, змінювати форматування тексту,
редагувати клітинки таблиць та навіть змінювати компоновку сторінок.

НОВЕ Експорт порівняння документів
Окрім експортування відмінностей між двома версіями документа
у вигляді коментарів у форматі PDF, ви також можете експортувати
результати як документ Word у режимі відстежування змін. Це дозволяє
легко прийняти чи відхилити правки та доопрацювати документ.

НОВЕ Конвертація документів з ще більшою
точністю
Технологія OCR ще більше розширює межі точності розпізнавання
для китайської, японської та корейської мов, збереження компоновки
та конвертації в PDF.

Розгортання FineReader для всієї
організації
Гнучкі, прості варіанти ліцензування відповідають різноманітним потребам організацій різного розміру та з різною
ІТ-інфраструктурою. Забезпечте всіх працівників у вашій організації можливістю оптимізувати PDF-процеси.

Доступні типи ліцензій

НА РОБОЧЕ МІСЦЕ

ВІДДАЛЕНИЙ КОРИСТУВАЧ
Мінімум 5 ліцензій

Мінімум 5 ліцензій

Ідеа льно під ходить д ля
організацій будь-якого розміру
з де це н т ра лізованими або
локальними мережами, яким
потрібне рішення PDF на
кожному робочому місці для
рег улярного використання
п р а ц і в н и к а м и. Л і ц е н з і я м и
можна керувати за допомогою
інструмента «Менед жер
ліцензій». Підтримує також
централізоване розгортання з
одним ліцензійним ключем.

Дозволяє використовувати
FineReader з рішеннями для
віртуалізації ПК та додатків,
таких як Microsoft Remote Desktop Services (RDS), Citrix Virtual
Apps і Desktop. Ліцензування
підтримує розгортання FineReader на фермах серверів
та використовує «Менеджер
ліцензій» для налаштування та
контролю ліцензій FineReader
та призначення їм користувачів.

Вигідний спосіб забезпечити
працівників малого та
середнього бізнесу чи робочі
г ру п и в л о к а л ьн і й м е р еж і
потужним PDF-рішенням для
епізодичного використання.
Пі дт р и м ує це н т ра л ізо в а н е
розгортання на необмежену
кількість робочих станцій у
локальній мережі, але кількість
одночасних корист увачів
обмежена кількістю придбаних
ліцензій.

Мінімум 5 ліцензій

КОНКУРЕНТНА

ВИПРОБУЙТЕ ЛІЦЕНЗІЇ У СВОЇЙ ІТ-ІНФРАСТРУКТУРІ

Переваги для IT
Оптимізуйте витрати на ІТ

«Все-в-одному»

Отримайте максимум вигоди для вашої організації
завдяки разовому платежу та прогресивним
знижкам на обсяг.

Забезпечте співробітників технологією на базі OCR
та оптимізуйте виконання різноманітних завдань по
роботі з різними видами PDF.

Стандартизуйте програмні засоби

Спрощуйте керування ліцензіями

Розгорніть єдине PDF-рішення у своїй організації
для забезпечення безперешкодної співпраці.

Зме нш у й те наван та же ння на IT-сл у жби за
допомогою автоматизованого розгортання та
простого керування ліцензіями.

Системні вимоги
Щоб отримати детальний перелік усіх технічних вимог та підтримуваних форматів вхідних та
вихідних файлів, а також детальну інформацію про мови розпізнавання та мови порівняння
документів, відвідайте www.ABBYY.com/finereader/specifications

• 1 ГБ оперативної пам’яті (рекомендується 4 ГБ); у багатопроцесорних системах потрібно
додатково 512 Мб оперативної пам’яті для кожного додаткового процесора.

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

• 1,2 ГБ місця на жорсткому диску для типової установки програми та 1,2 ГБ вільного
місця для оптимальної роботи програми

• ПК з процесором x86 або x64 з частотою 1 ГГц (або швидше) з набором інструкцій SSE2

• Для активації серійного номера потрібне підключення до Інтернету.

Для отримання додаткової інформації про FineReader 15 відвідайте www.ABBYY.com/uk-ua/finereader
Зверніться до наших офісів по всьому світу: www.ABBYY.com/contacts
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