
Nowe, w pełni wyposażone rozwiązanie do obsługi plików PDF 
zapewnia wszechstronną funkcjonalność oraz intuicyjny inter-
fejs do edycji, wstawiania komentarzy, tworzenia, konwertowa-
nia i zabezpieczania wszelkich dokumentów PDF.

ABBYY PDF Transformer+, to nowej genera-
cji, wielokrotnie nagradzana aplikacja do pracy 
z dokumentami PDF. Wyposażony w zestaw 
nowych funkcji, produkt obsługuje kompleksowo 
dokumenty PDF.  Zawiera, między innymi, łatwe 
w użytkowaniu narzędzia do przeglądania i edy-
towania treści dokumentów PDF oraz wpisywa-
nia komentarzy, zapewnia możliwość współpracy 
z wykorzystaniem dokumentów PDF, posiada 

ulepszone narzędzie wyszukiwania treści i na-
rzędzia do tworzenia zabezpieczeń oraz rozbu-
dowane funkcje tworzenia i konwersji plików 
PDF. Pozwala to użytkownikom na przeglądanie, 
zarządzanie i wyodrębnianie tekstu ze wszystkich 
typów dokumentów PDF bez konieczności stoso-
wania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramo-
wania.    
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ABBYY PDF Transformer+, to nowej generacji, 
wielokrotnie nagradzana aplikacja do pracy z do-
kumentami PDF. Wyposażony w zestaw nowych 
funkcji, produkt obecnie obsługuje kompleksowo 
dokumenty PDF.  Zawiera, między innymi, łatwe 
w użytkowaniu narzędzia do przeglądania i edy-
towania treści dokumentów PDF oraz wpisywa-
nia komentarzy, zapewnia możliwość współpracy 
z wykorzystaniem dokumentów PDF, posiada 

ulepszone narzędzie wyszukiwania treści i na-
rzędzia do tworzenia zabezpieczeń oraz rozbudo-
wane funkcje tworzenia i konwersji plików PDF. 
Pozwala to użytkownikom na przeglądanie, za-
rządzanie i wyodrębnianie tekstu ze wszystkich 
typów dokumentów PDF bez konieczności stoso-
wania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramo-
wania.    

Intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji

ABBYY PDF Transformer+ oferuje intuicyjne na-
rzędzia do łatwej edycji dokumentów PDF. Użyt-
kownicy mogą teraz poprawiać literówki, dodawać 
lub usuwać fragmenty tekstu, usuwać, wstawiać i 
dostosowywać zdjęcia, wyodrębniać i kopiować 
wybrane fragmenty tekstu, tabel i ilustracji do 
schowka, zamieniać strony lub zmieniać kolej-
ność stron w plikach PDF oraz wykonywać wie-

le innych czynności. Aplikacja oferuje również 
udoskonaloną funkcję pełnotekstowego wyszu-
kiwania, co pozwala użytkownikom na szybkie 
znalezienie potrzebnych informacji w całym do-
kumencie PDF (w tym komentarzy i metadanych) 
i umożliwia zaznaczanie lub redagowanie wyni-
ków wyszukiwania.

Podczas sprawdzania lub zatwierdzania doku-
mentu przy pracy zespołowej łatwo jest dodawać 
komentarze i adnotacje wewnątrz dokumentu 
PDF. ABBYY PDF Transformer+ może śledzić ko-
mentarze użytkowników, co ułatwia prowadze-

nie dyskusji, ocenę propozycji, prezentację ocen 
i dzielenie się pomysłami. Użytkownicy mogą 
także przypisywać statusy różnym sugestiom 
i wątkom dyskusji, co owocuje bardziej efektywną 
współpracą. 

Kompletny zestaw funkcji służących do zmiany treści w dokumentach PDF

Interaktywna dyskusja z wykorzystaniem dokumentów PDF
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Podczas pracy z aplikacją ABBYY PDF Transfor-
mer+ użytkownicy nie muszą już myśleć o tym, 
z jakim typem pliku PDF mają do czynienia. Uni-
kalna kombinacja technologii OCR fi rmy ABBYY 
i technologii Adobe ® PDF Library pozwala im 
pracować z każdym typem pliku PDF, w tym z da-
nymi „zamkniętymi” w obrazach dokumentów w 
przypadku plików PDF typu image-only oraz z ze-
skanowanymi PDF-ami, z dokładnością do 99,8 
procent. Pozwala to użytkownikom na efektywne 

zarządzanie i przeszukiwanie tekstu zeskanowa-
nych plików PDF w 189 językach, w różnych kom-
binacjach językowych.

Ponadto ABBYY PDF Transformer+ wyposażony 
jest w zaawansowane narzędzia przeznaczone 
specjalnie do pracy z tekstem w zeskanowanych 
plikach PDF, dzięki czemu użytkownicy mogą 
szybko zmieniać, usuwać lub dodawać tekst z do-
pasowaniem koloru tła.

Obsługa każdego typu dokumentu PDF łącznie z zeskanowanymi obrazami

ABBYY PDF Transformer+ posiada dodatkowe 
ustawienia skanowania dla poprawy jakości ob-
razów wynikowych, zmniejszając przy tym roz-
miar skanowanych dokumentów i automatycznie 
konwertując je do plików PDF, których zawartość 
może być przeszukiwana. 

Obsługuje także tworzenie wielu plików PDF jed-
nocześnie, a przy tym oferuje pełną gamę funkcji 
do ochrony dokumentów PDF przed nieautoryzo-
wanym dostępem i modyfi kacją, np. przed obsłu-
gą podpisów elektronicznych. 

ABBYY PDF Transformer+ wykonuje konwersję 
plików PDF do popularnych formatów elektro-
nicznych na komputery stacjonarne i urządze-
nia przenośne, takich jak: Microsoft ® Word, 

Excel ®, TXT, HTML, OpenOffi ce.orgTM Writer 
(ODT), e-book, w tym EPUB FB2, i innych przy 
zachowaniu oryginalnego układu grafi cznego 
i formatowania. 

Nawet jeśli nie jest aktywowany do pełnej 
wersji, to po upływie okresu próbnego ABBYY 
PDF Transformer+ nadal pozwala użytkownikom 

swobodnie przeglądać, komentować i przeszuki-
wać dokumenty, w tym zeskanowane pliki PDF.     

ABBYY PDF Transformer+ jest dostępny za pośrednictwem gene-
ralnego dystrybutora produktów ABBYY PDF Transformer + fi rmy 
AutoID Poska S.A. W celu uzyskania szczegółowych informacji 
o produkcie, w tym informacji o wszystkich funkcjach i wymaga-
niach systemowych, lub w celu pobrania bezpłatnej wersji testo-
wej aplikacji zapraszamy do Portalu Partnerskiego: 
www.autoid.pl/partner

Ulepszone skanowanie, funkcje tworzenia i zabezpieczenia

Dokładna konwersja plików pdf do popularnych formatów

Bezpłatna przeglądarka plików PDF

Gdzie kupić?



ABBYY jest wiodącym dostawcą aplikacji do 
rozpoznawania dokumentów, przechwytywania 
danych i technologii lingwistycznych oraz usług 
w tym zakresie. Kluczowym produktem fi rmy jest 
rodzina aplikacji ABBYY FineReader do optycz-
nego rozpoznawania znaków (OCR), rodzina apli-
kacji ABBYY FlexiCapture do przechwytywania 
danych, oprogramowanie do słowników ABBYY 
Lingvo oraz narzędzia programistyczne. 

ABBYY Language Services zapewnia komplekso-
we rozwiązania lingwistyczne dla klientów korpo-
racyjnych. Organizacje z całego świata zajmują-
ce się technologią druku korzystają z rozwiązań 
ABBYY w celu zautomatyzowania czasochłonnych 
i pracochłonnych zadań oraz usprawnienia proce-
sów biznesowych. Produkty ABBYY są stosowane 
w dużych projektach rządowych, np. realizowa-

nych przez Australĳ ski Urząd Skarbowy, Litewski 
Urząd Skarbowy, Ministerstwo Edukacji Rosji, 
Ministerstwo Edukacji Ukrainy, Rząd Hrabstwa 
Montgomery w USA i rząd Kanady. Firmy, któ-
re korzystają z technologii ABBYY to: BancTec, 
Canon, EMC / Captiva, Hewlett-Packard, Know-
ledgeLake, Microsoft, NEWSOFT, Notable Solu-
tions, Samsung Electronics i wiele innych. 

Aplikacje OCR fi rmy ABBYY są dostarczane z wy-
robami najlepszych światowych producentów, 
takich jak Epson, Fujitsu, Fuji Xerox, Microtek, 
Panasonic, Plustek, Ricoh, Toshiba i Xerox. 

Więcej informacji o produktach ABBYY: 
www.fi nereader.pl, www.autoid.pl 

Zapraszamy do współpracy!

O ABBYY

AutoID Polska S.A., ul. Wł. Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków 
tel. +48 12 260 16 50 wew. 164, 112, fax +48 12 656 04 43
e-mail: fi nereader@fi nereader.pl, www.fi nereader.pl
www.autoid.pl/partner


