
ABBYY FineReader is een veelzijdige PDF-tool waarmee informatiever-
werkend personeel documenten op een efficiënte manier digitaal kan 
beheren. Dit product omvat ABBYY’s KI-gebaseerde OCR-technologie 
waarmee alle soorten documenten van de hedendaagse werkvloer een-
voudig kunnen worden gedigitaliseerd, opgevraagd, bewerkt, beveiligd, 
gedeeld en samen worden bewerkt.

FineReader PDF vermindert inefficiënties die ontstaan door ontoegankelijke, niet-doorzoekbare 
documenten en informatie; werkprocessen die een mix van papieren en digitale documenten 
omvatten; taken waarvoor meerdere softwaretoepassingen moeten worden ingezet. Hierdoor 
kan informatieverwerkend personeel zich richten op de eigen vakgebieden en hoeft het zich 
niet bezig te houden met complexe administratieve taken.

Wat is ABBYY FineReader?

PRODUCT BROCHURE 

ABBYY® FineReader® 15
De slimmere PDF-oplossing

Wat maakt  
FineReader  
zo goed?

• Directe achtergrondher-
kenning maakt niet-door-
zoekbare PDF’s meteen 
beschikbaar om mee te 
werken

• Zeer efficiënte document-
ve rge l i j k i ng  waa rmee 
documenten van uiteenlo-
pende bestandsformaten 
met elkaar kunnen worden 
vergeleken, waaronder 
niet-doorzoekbare scans

• Groot aantal talen die wor-
den herkend, waaronder 
een intelligente detectie 
van de documenttaal en 
meertalige documenton-
dersteuning

• Brancheleider voor OCR- 
te chno log i e  me t  e e n 
hoogstaande kwaliteit op 
het gebied van OCR-con-
versie

• Geavanceerde digitalise-
ring van documenten en 
conversiefunctional i te it 
met de OCR Editor

• Superieure nauwkeurig-
heid bij tabelconversie en 
extractie

Documentprocessen optimaliseren
Gemakkelijk digitaliseren, ophalen, bewerken, beveiligen en delen 
van allerlei soorten documenten in een workflow en er met anderen 
aan samen te werken.

Het beste uit uw PDF‘s halen
Bewerk met een nieuwe eenvoud digitale en gescande PDF‘s: 
corrigeer hele zinnen en paragrafen of pas eventueel zelfs de lay-
out aan.

Documentworkflow digitaliseren  
Voeg papieren documenten met behulp van de op kunstmatige 
intelligentie gebaseerde OCR-technologie toe aan een digitale 
werkplek om het dagelijkse werk te vereenvoudigen.



Belangrijkste functies
ABBYY FineReader PDF biedt uitgebreide tools waarmee documenten in diverse formaten op een eenvoudige manier kunnen worden 
bewerkt – of het nu om een digitaal origineel gaat of om papieren documenten die werden gedigitaliseerd.

PDF‘s bewerken en organiseren
Werk op dezelfde efficiënte manier met elk document, of het nu 
een digitaal origineel of een gedigitaliseerd document is. Krijg toe-
gang tot en bewerk teksten, tabellen en de volledige lay-out van 
uw PDF zonder aanvullende conversiestappen.

PDF’s beveiligen en ondertekenen
Beperk de beveiligingsrisico’s bij het delen en opslaan van PDF’s. 
Plaats en controleer digitale handtekeningen, bewerk gevoelige 
informatie, verwijder verborgen gegevens en beheer de toegang 
tot uw PDF’s.

Documenten van verschillende formaten vergelijken 
(alleen FineReader Corporate) Herken snel de verschillen tussen 
twee documentversies, zelfs als één document of beide docu-
menten niet-doorzoekbare scans betreft. Exporteer wijzigingen 
naar een eenvoudig overzicht, ofwel als PDF-bestand met opmer-
kingen of als Word-bestand met Track Changes om deze te delen 
of om er met anderen aan te werken.

Digitaliserings- en conversieroutines automatiseren 
(alleen FineReader Corporate) Profiteer van automatiseringstools 
om de herkenning van repetitieve tekst (OCR) te stroomlijnen of 
om meerdere documenten te converteren naar doorzoekbare 
PDF- en PDF/A-documenten of naar bewerkbare formaten zoals 
Microsoft Word, Excel en meer.

Samenwerken aan en goedkeuren van PDF’s
Deel ideeën, verzamel feedback van het team en laat documen-
ten goedkeuren. Gebruik tools om een document te markeren, 
van commentaar te voorzien en erop te tekenen, zodat u direct in 
een PDF kunt discussiëren en beslissingen kunt nemen.

PDF’s maken en converteren 
Converteer elk bestandsformaat of papieren document in door-
zoekbare PDF-bestanden die voldoen aan de ISO-standaarden, 
of converteer PDF’s naar Microsoft® Word- en Excel®-formaten 
voor een uitgebreide bewerking.

Papieren documenten en scans digitaliseren met 
OCR
Digitaliseer papieren documenten en maak gescande documen-
ten doorzoekbaar voor opslag, om ze snel en betrouwbaar op 
te vragen of voor direct hergebruik en bewerking. Profiteer van 
ABBYY’s toonaangevende, KI-gebaseerde OCR-technologie voor 
uw digitale werkplek.

Gemakkelijk werken met een universele PDF-tool
Geniet van een eenvoudige en duidelijke gebruikersinter-
face en hoogwaardige resultaten. Vergroot de efficiëntie in 
uw dagelijks werk door het aantal gebruikte toepassingen 
te verkleinen en te voorkomen dat u dezelfde taken dubbel 
uitvoert.



Welke optie is voor u de beste?    

DOWNLOAD DE GRATIS PROEFVERSIE VAN 30 DAGEN 

ABBYY FineReader voorziet informatieverwerkend personeel van de PDF-tools die zij nodig hebben om te uitdagingen van de digitale 
wereld aan te kunnen gaan. Individuele gebruikers, het klein- en middenbedrijf, zakelijke klanten of overheids- en onderwijsinstellingen 
kunnen kiezen tussen twee versies van ABBYY FineReader, afhankelijk van de taken die moeten worden uitgevoerd.

ABBYY FineReader 15 – Beschikbare opties

* Maandelijkse pagina limitatie is enkel toepasbaar op de automatische verwerking doorheen een Hot Folder en zet zich opnieuw iedere 30 dagen.

VOOR PARTICULIEREN VOOR ORGANISATIES

Standard

PDF’s bewerken, beveiligen  
en samenwerken

PDF’s maken en converteren

Papieren documenten en scans  
digitaliseren met OCR

Corporate

PDF’s bewerken, beveiligen  
en samenwerken

PDF’s maken en converteren

Papieren documenten en scans  
digitaliseren met OCR

Digitaliserings- en  
conversieroutines automatiseren 
5000 pagina’s/maand*, 2 kernen

Documenten van verschillende  
formaten vergelijken

Volumelicenties

Er zijn Standard en Corporate 
edities verkrijgbaar in een  
aantal licentieopties om  

een groot aantal medewerkers 
van een universele PDF-tool  

te kunnen voorzien.  
Profiteer van volumekortingen, 

netwerkinstallaties en een  
eenvoudig licentiebeheer.

NIEUW Hele PDF bewerken
Met FineReader 15 is het bewerken van alle soorten PDF‘s, waaronder ook 
gescande documenten, bijna net zo eenvoudig geworden als met een tekstedi-
tor. U kunt hele alinea‘s bewerken, de tekstopmaak wijzigen, tabelcellen bewer-
ken en zelfs de hele lay-out aanpassen.

NIEUW Documentvergelijkingen exporteren
Behalve het exporteren van de verschillen tussen twee versies van een 
document als commentaar in een PDF, kunnen deze resultaten in de modus 
Wijzigingen bijhouden nu ook worden geëxporteerd in de vorm van een Word-
document. Dit stelt u in staat om de bewerkingen gemakkelijk te accepteren 
of af te wijzen en het document af te ronden.

NIEUW Converteer documenten met een hogere  
nauwkeurigheid
OCR-technologie verlegt opnieuw zijn grenzen op het gebied van de  
herkenningsnauwkeurigheid voor Chinees, Japans, Koreaans, lay-outbehoud, 
en PDF-conversie.

https://www.abbyy.com/dutch/lp/finereader15-download-free-trial/
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FineReader binnen de gehele organisatie 
implementeren
Flexibele, eenvoudige licentieopties zijn afgestemd op de uiteenlopende behoeften van organisaties van verschillende grootte en 
met diverse IT-infrastructuren. Vanaf vijf licenties stelt u uw medewerkers al in staat om de PDF-processen binnen uw organisatie 
te optimaliseren.

Beschikbare licentietypen

Voor meer informatie over FineReader 15 gaat u naar www.abbyy.com/finereader

Neem contact op met onze internationale filialen: www.abbyy.com/contacts

Ideaal voor organisaties van elke 
grootte met gedecentraliseerde of 
lokale netwerken die een PDF-oplos-
sing voor elke werkplek voor regelma-
tig gebruik nodig hebben. Ondersteunt 
een centrale installatie met een enkele 
licentiesleutel. Licenties kunnen via de 
License Manager tool worden beheerd.

Hiermee kan FineReader met virtua-
lisatieoplossingen voor desktops en 
toepassingen worden gebruikt, zoals 
Microsoft Remote Desktop Services 
(RDS), Citrix Virtual Apps and Desktops. 
Het ondersteunt de implementatie van 
FineReader binnen server farms en het 
gebruik van License Manager om de 
licenties voor FineReader in te stellen 
en te beheren en hier gebruikers aan 
toe te wijzen.

Kostenefficiënte manier om mede-
werkers van kleine en middelgrote 
bedrijven of werkgroepen binnen een 
lokaal netwerk te voorzien van een 
krachtige PDF8-oplossing voor inci-
denteel gebruik. Kan centraal op een 
onbeperkt aantal werkstations worden 
geïmplementeerd, maar het aantal 
simultane gebruikers is beperkt tot het 
aantal gekochte licenties.

PER WERKPLEK
Min. 5 licenties

GEBRUIKER OP AFSTAND
Min. 5 licenties

GELIJKTIJDIG GEBRUIK
Min. 5 licenties

TEST EEN LICENTIETYPE BINNEN UW IT-INFRASTRUCTUUR

Voor een uitgebreide lijst van alle technische vereisten en ondersteunde formaten van invoer- 
en uitvoerbestanden en details over herkenningstalen en documentvergelijking, gaat u naar  
https://www.abbyy.com/dutch/finereader/specifications/

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

• PC met 1 GHz (of sneller) x86 of x64 processor met SSE2 instructieset

Stroomlijnen van IT-kosten
Profiteer van eenmalige betalingen en oplopende volume-
kortingen om de kostenimpact binnen uw organisatie te 
optimaliseren.

Softwaremiddelen standaardiseren
Implementeer één PDF-oplossing in uw hele organisatie, 
zodat meerdere gebruikers probleemloos kunnen samen-
werken.

Alles-in-één-functionaliteit
Stelt medewerkers in staat om met OCR-gestuurde tech-
nologie te werken en optimaliseert een reeks taken bij het 
werken met verschillende soorten PDF‘s.

Licentiebeheer vereenvoudigen
Verlaag de IT-werkdruk met geautomatiseerde implemen-
tatie en eenvoudig licentiebeheer.

Voordelen voor de IT-afdeling

• 1 GB RAM (aanbevolen wordt 4 GB RAM); bij multiprocessorsystemen is voor elke extra 
processor 512 MB RAM extra nodig.

• 1,2 GB vrije schijfruimte voor standaard software-installatie plus 1,2 GB extra voor een 
optimale werking van het programma

• Er is een internetverbinding nodig om uw serienummer te activeren

Systeemvereisten

WWW.ABBYY.COM

https://www.abbyy.com/de-de/finereader/
https://www.abbyy.com/de-de/contacts/
https://www.abbyy.com/dutch/finereader/licensing/?purpose=trial
https://www.abbyy.com/dutch/finereader/specifications/
http://www.abbyy.com
https://www.pdfa.org

