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Czym jest ABBYY FineReader?

 

ABBYY FineReader  
dla prawników

Firmy i działy prawnicze w codziennej pracy rutynowo mają styczność z 
tysiącami dokumentów — od pism procesowych, przez umowy, zgłoszenia 
patentowe po archiwa rozpraw sądowych. Skuteczność prawnika w dużej 
mierze zależy od jego umiejętności szybkiego wyszukiwania istotnych 
informacji oraz umiejętności posługiwania się dokumentami.

ABBYY FineReader to idealne kompleksowe rozwiązanie dla firm i kancelarii 
prawniczych, ponieważ zawiera:

•  najwyższej jakości technologię OCR, która jest niezbędnym narzędziem do 
wyszukiwania informacji w codziennej praktyce prawniczej.

•  kompletny zestaw wygodnych narzędzi do przetwarzania i edytowania plików PDF.

•  ekskluzywną funkcję porównywania dokumentów w różnych formatach, która 
precyzyjnie zaznacza wszelkie różnice.

Kompleksowe, a jednocześnie łatwe w obsłudze: jedno kompletne rozwiązanie do pracy z 
dokumentami papierowymi i PDF, które spełnia wszystkie wymagania kancelarii prawniczej.

Kompleksowe, a jednocześnie łatwe w 
obsłudze: jedno kompletne rozwiązanie 
do pracy z dokumentami papierowymi i 
PDF, które spełnia wszystkie 
wymagania kancelarii prawniczej.

Document Production Manager, 
Clifford Chance

 

„Dzięki programom firmy ABBYY 
oszczędzamy mnóstwo czasu na pracy z 
dokumentami PDF oraz szybko i 
wygodnie pobieramy dokumenty z 
usługi Microsoft SharePoint”.

Stefan Ziemer,
CMS Hasche Sigle

„Program ABBYY FineReader pomógł 
nam zwiększyć efektywność naszej 
codziennej pracy oraz ułatwia nam 
obsługę klientów wewnętrznych i ich 
dostawców. Dokładność i 
niezawodność, jakimi charakteryzuje 
się ten przyszłościowy produkt zrobiły 
na nas duże wrażenie”.

Kierownik działu IT,
Eversheds
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OCR i konwersja dokumentów

Narzędzia PDF codziennego użytku

Porównywanie dokumentów w różnych formatach

* Na podstawie wewnętrznych testów firmy ABBYY
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•  Konwertowanie papierowych 
dokumentów na formaty Word, Excel®, 
przeszukiwalny format PDF i inne

•  Tworzenie przeszukiwalnych plików PDF 
do archiwizacji

•  99,8%* dokładność osiągnięta dzięki 
ponad 20-letniemu doświadczeniu firmy 
ABBYY w rozwĳaniu technologii OCR

•  192 rozpoznawane języki we wszystkich 
kombinacjach i słownik w 48 językach

•  Narzędzie automatyzacji Hot Folder, 
umożliwiające planowanie czasu i 
częstości wykonywania konwersji 
dokumentów

•  Wyszukiwanie, wyróżnianie i zapisywanie 
ważnych miejsc w dokumencie

•  Dodawanie cytatów i pobieranie informacji 
z dokumentów PDF

•  Edytowanie tekstu i obrazów w 
dokumentach PDF

•  Wymazywanie poufnych informacji i 
kasowanie ukrytych danych

•  Zabezpieczanie dokumentów podpisem 
cyfrowym i hasłem

•  Dodawanie, usuwanie i zmienianie 
kolejności stron

•  Łączenie kilku plików w jeden i tworzenie 
osobnych plików z wybranych stron

•  Wykrywanie różnic w tekście między 
dokumentami cyfrowymi i papierowymi

•  Efektywna praca z dokumentami w wielu 
formatach (Word, PowerPoint®..., 
skanami, obrazami i plikami PDF)

•  Koncentracja na ważnych różnicach i 
ingorowanie prostych modyfikacji układu, 
spacji i zmian formatowania

•  Obsługa 35 języków

•  Możliwość zapisania wyników 
porównywania w dokumencie Word lub 
PDF

•  Możliwość udostępniania wyników w celu 
ich omówienia
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