
ABBYY FineReader 14
TWOJE DOKUMENTY W AKCJI

Program ABBYY FineReader 14 łączy w sobie profesjonalną technologię OCR ze wszechstronnym 
i łatwym w użyciu rozwiązaniem do pracy z plikami PDF oraz zaawansowanymi funkcjami 
porównywania dokumentów. Program FineReader 14 jest dostępny w szeregu wersji i oferuje 
szeroką gamę narzędzi niezbędnych w każdym biurze. Aby sprawdzić, która wersja najlepiej 
spełnia Twoje oczekiwania, zapoznaj się z tabelą funkcji na odwrocie!

Konwertuj pliki PDF i skany

Porównuj
dokumenty

Edytuj i komentuj 
pliki PDF

Zautomatyzuj konwersję



Wymagania systemowe

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

• Microsoft Windows Server® 2016 / 
2012 / 2012 R2 / 2008 R2 

Języki interfejsu wymagają obsługi 
odpo- wiedniego języka w systemie 
Windows.

Sprzęt
• Procesor 1 GHz lub szybszy 

x86-bitowy lub x64-bitowy z 
zestawem instrukcji SSE2

• 1024 MB pamięci RAM (zalecane 4 GB)

• 1,2 GB miejsca na dysku twardym 
na typową instalację programu 
oraz 1,2 GB wolnego miejsca na 
optymalne działanie programu

• Monitor o rozdzielczości 1024x768 
lub wyższej

• W celu aktywowania numeru 
seryjnego wymagane jest 
połączenie internetowe

• Klawiatura, mysz lub inne 
urządzenie wskazujące

Obsługa serwera 
terminalowego
Działanie programu ABBYY FineReader 
14 w trybie terminalowym zostało 
przetesto- wane dla następujących 
konfiguracji:

• Microsoft Windows Server 2012 R2, 
2008 R2 (pulpit zdalny, funkcja 
RemoteApp i dostęp w sieci Web 
do usług pulpitu zdalnego)

• Citrix XenApp 7.9 (przy użyciu 
zainsta- lowanej aplikacji z dostępem 
z serwera)

Skanery i urządzenia 
wielofunkcyjne
W trybie skanowania program 
FineReader obsługuje skanery 
zgodne ze standardami TWAIN- i WIA, 
urządzenia wielofunkcyjne (MFP) oraz 
urządzenia „wszystko w jednym”.

Obsługiwane formaty

Formaty wejściowe
• PDF, w tym PDF/A

• Formaty obrazów (TIFF, JPEG, JPEG 
2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, 
DjVu, XPS*)

• Formaty edytowalne** (DOC(X), 
XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, 
TXT, ODT, ODS, ODP

Formaty zapisu
• PDF, w tym PDF/A

• Formaty obrazów (TIFF, JPEG, JPEG 
2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, DjVu)

• Formaty edytowalne (DOC(X), XLS(X), 
PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, ODT)

• Formaty e-booków (EPUB, FB2)

* Wymaga oprogramowania Microsoft 
.NET Framework 4.0.

** Wymaga oprogramowania Microsoft 
Office lub Apache OpenOffice.
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Dzięki połączeniu zaawansowanych technologii OCR i konwersji dokumentów z podstawowymi 
funkcjami obsługi plików PDF program FineReader stanowi pojedyncze rozwiązanie do pracy z 
plikami PDF i zeskanowanymi dokumentami, oferując dodatkowo możliwość łatwego 
porównywania dokumentów i znajdowania różnic pomiędzy tekstem zawartym w kopii cyfrowej i 
zeskanowanej. Program ABBYY FineReader 14 pozwala:
• W szybki i łatwy sposób wykonywać codzienne zadania związane z plikami PDF niezależnie od 

źródła ich pochodzenia.
• Oszczędzać czas poprzez wyeliminowanie konieczności ręcznego przepisywania i 

formatowania dzięki zaawansowanym technologiom OCR i konwersji dokumentów.
• Czerpać korzyści z pojedynczego rozwiązania do przeprowadzania wysokiej jakości konwersji 

dokumentów, pracy z plikami PDF i porównywania dokumentów.
Sprawdź, która wersja programu FineReader jest dla Ciebie najlepsza:

Konwertuj pliki PDF i skany

Skanowanie i wysokiej jakości wstępne przetwarzanie obrazów 
pochodzących ze skanów i zdjęć cyfrowych dokumentów

Dokładna konwersja na edytowalne formaty cyfrowe (Microsoft 
Office itp.) oraz Edytor OCR i narzędzia redakcyjne

Obsługa ponad 190 języków rozpoznawania

Tworzenie plików PDF do cyfrowej archiwizacji

Edytuj i komentuj pliki PDF

Praca bezpośrednio na zeskanowanych i cyfrowych plikach 
PDF: edytowanie i komentowanie, przeglądanie i 
przeszukiwanie, ponowne wykorzystanie tekstu i tabel, 
udostępnianie i ochrona, wypełnianie formularzy

Tworzenie plików PDF z cyfrowych formatów (Microsoft Office itp.)

Porównuj dokumenty

Znajdowanie różnic w tekście zawartym w różnych wersjach tego 
samego dokumentu: w wersji papierowej, tylko obraz (jpeg, gif itp.), 
PDF oraz cyfrowej (Microsoft Office itp.) w dowolnej kombinacji

Udostępnianie znalezionych różnic w postaci pliku PDF z 
komentarzami lub pliku programu Microsoft Word

Dla organizacji i grup roboczych

Licencje równoczesne dla firm i organizacji

Zarządzanie licencjami dla wielu użytkowników w sieci LAN

Integracja z programem Microsoft SharePoint (odczyt, 
zaewidencjonowanie, wyewidencjonowanie)

Skalowalne zniżki korporacyjne

Zautomatyzuj konwersję

Zautomatyzowane zadania

Nienadzorowana konwersja (partie lub harmonogram), 
„śledzone” foldery (Hot Folder)

Nienadzorowana konwersja o wysokiej produktywności (Hot Folder)

Standard Corporate Enterprise
Cechy
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POBIERZ 15-dniową 
WERSJĘ PRÓBNĄ

Odwiedź stronę www.FineReader.pl , aby zapoznać się z filmami 
na temat produktów i procesów, przypadkami branżowymi,  
szczegółowym cennikiem i informacjami na temat licencji
zbiorczych dla biznesu.
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