
Atividade ABBYY FineReader 41 ABBYY Recognition Server 4.0

Arquiva-
mento

• Conversão  ad  hoc  de  documentos  
de  imagem  para  formatos  
totalmente  pesquisáveis,  para  
construir  ou  otimizar  arquivos  
existentes.

• Conversão de grandes volumes de documentos 
de  texto  e  imagem  para  formatos  totalmente  
pesquisáveis,  para  construir  ou  otimizar  
arquivos existentes

Produtivi-
dade

• 5000 pages por mês
• Depende  da  arquitetura  do  projeto,  permite  

páginas ilimitadas

Conversão 
de 
documentos

• Conversão  de  papel  e  imagens  
para  texto  editável  baseada  em  
documentos

• Conversão em lote de papel e imagens
• Conversão em lote de documentos de texto para 

PDFs editáveis

Conversão 
diária

• Conversão  Desktop  para  
indivíduos  com  necessidades  de  
processamento  de  baixo  volume  e  
ad-hoc.

• Conversão  baseada  em  servidor  disponível  24  
horas por dia para todos os funcionários em sua 
organização.

e-Discovery 

• Conversão  fácil  e  rápida  de  
documentos  bloqueados  e  não-
pesquisáveis  -  PDF  digitalizado,  
JPEG  e  TIFF  -  para  arquivos  
pesquisáveis, mantendo o formato 
nativo dos documentos.

• Conversão rápida e precisa de grandes volumes 
de documentos bloqueados e não-pesquisáveis 
-  PDF  digitalizado,  JPEG  e  TIFF  -  para  arquivos  
pesquisáveis  com  marca  d’água,  mantendo  o  
formato nativo dos documentos.

Sistemas 
de busca 
corporativa

-

• Modo  automatizado  e  rentável  de  organizar  e  
acessar  dados  em  documentos  anteriormente  
inacessíveis, salvos em formatos baseados em 
imagens, através dos módulos MicroSoft IFilter 
e Google Search Appliance.

Escabilidade

• Estação de trabalho única
• Digitalização,  processamento,  

verificando
• Escalável  através  de  licenças  

adicionais

• Aplicação distribuída
• Múltiplas estações, separadas
• Digitalização,  processamento,  verificação,  

indexação
• Fácil expansão com base nas necessidades do 

negócio e balanceamento de carga

Ambiente
• Home Office
• Small  &  medium  businesses  with  

needs for desktop OCR

• Small and medium businesses
• Large businesses
• Enterprises

Scripting & 
API

-
• Scripting 
• API

Licencia-
mento

• Individual
• Concorrente

• Baseada no desempenho - depende do volume 
de  processamento  e  número  de  núcleos  de  
CPU usado

Classificação • Páginas brancas
• Páginas brancas
• Códigos de barras
• Scripting, baseado nos dados extraídos

Comparação rápida
ABBYY FineReader 41  vs ABBYY Recognition Server 4.0

O que é OCR?

Reconhecimento Óptico de Caracteres, ou OCR, é uma tecnologia que permite converter documentos de imagem - documentos digitalizados de papel, 
arquivos PDF e imagens - para dados editáveis e pesquisáveis.

Tempo é dinheiro, e os softwares OCR da ABBYY ajudamos clientes a economizar ambos. Nossos softwares OCR aceleram e agilizam a sua capacidade 
de capturar,  digitalizar e reutilizar documentos estáticos e imagens para inúmeros outros usos. Classificação, arquivamento, indexação e gestão de 
dados digitalizados tornam-se infinitamente mais fáceis, transformando montes de papel em um repositório de dados centralizado e bem organizado 
e altamente acessível, virtualmente de um dia para o outro. As empresas que adotam os softwares OCR da ABBYY podem esperar ver um aumento na 
eficiência do processo, na produtividade dos recursos humanos e também redução de custos.
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Estações de processamento

Gerenciador de servidores

Console de
administração

Estação de 
digitalização

Estação de 
verificação

Estação de 
indexação
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