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Tôi có làm việc với các tài liệu trong công việc hàng ngày 
không?
— Có, tất nhiên rồi. Đây là công việc của tôi: Tôi thường chuẩn bị tài liệu cho 

các học sinh của mình.

Tôi có thường lấy tài liệu từ máy quét không?
— Hàng ngày tôi có rất nhiều tài liệu từ các nguồn in khác nhau, ví dụ, từ các 

giáo trình khác nhau hoặc các tài liệu cũ. Tôi thường quét các tài liệu này bằng 
máy quét rồi sắp xếp chúng lại thành một tệp mới.

FineReader đã giúp tôi...
— Với mỗi bài giảng, tôi thường chuẩn bị tài liệu dạng PDF cho các học sinh của 

mình bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên số và các sách khác nhau.

Vì tôi thường biên soạn từ các tài liệu không do chính tôi tạo hoặc quét và 
chất lượng của chúng thì không phải luôn hoàn hảo.

FineReader là chuyên gia cải thiện chất lượng các văn bản đã được quét và 
hình ảnh và chỉ mất vài cú nhấp chuột để đạt được kết quả mong đợi.

Sau đó tôi lưu tài liệu thu được thành định dạng PDF. FineReader đã giúp tôi 
tiết kiệm được khá nhiều thời gian!

Tôi thích định dạng tài liệu kiểu nào?
— Tất nhiên là PDF. Trước hết, vì nó không thể chỉnh sửa được. Hơn nữa, định 

dạng này khá tiện lợi vì mọi người có thể mở và xem trên cùng một bố cục 
trên mọi thiết bị. Làm việc trên PDF giúp tôi hợp tác với các đồng nghiệp rất 
thuận tiện.

“Chất lượng của những tài liệu chụp được thường không 
phải lúc nào cũng hoàn hảo. FineReader là chuyên gia 
cải thiện chất lượng các bản quét và hình ảnh và chỉ 
mất vài cú nhấp chuột để đạt được kết quả mong đợi.”

Jennifer Dacay

Hồ sơ người dùng

Tên 
Jennifer Dacay

Quốc gia 
USA

Nghề nghiệp/Ngành nghề 
Giáo viên dạy toán trường tiểu học và 
trung học công

Lĩnh vực kinh doanh 
Trường công
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Tôi có làm việc với các tài liệu trong công việc hàng ngày 
không?
— Công ty chúng tôi có quy trình xử lý tài liệu không cần dùng đến giấy tờ, bởi 

vì tất cả chứng từ giao nhận, hóa đơn, vận đơn và các chứng từ khác đều 
được quét bằng máy.

Tôi có thường lấy tài liệu từ máy quét không?
— 2-5 lần/ngày. Tôi quét hàng chục tài liệu mỗi ngày.

FineReader đã giúp tôi...
— Ở công ty chúng tôi, tất cả các tài liệu giao nhận đều phải có khả năng tìm 

kiếm được vì các lý do pháp lý. Đây là một ngành có tính pháp lý rất cao 
và chúng tôi luôn phải truy cập vào các loại tài liệu và nội dung của chúng. 
Ngành này cũng là một trong những ngành có chi phí đầu tư cao nhưng biên 
lợi nhuận thấp. Ví dụ, một trong những đối tác luôn phải di chuyển, do đó việc 
truy cập vào tài liệu trong khi di chuyển là điều bắt buộc.

Do đó, FineReader là một công cụ thiết yếu để quét tất cả các tài liệu đầu vào 
và sau đó chuyển đổi chúng thành một định dạng có thể tìm kiếm — chẳng 
hạn như tài liệu PDF hoặc Microsoft Word. Sau đó, chúng tôi có thể dễ dàng 
tìm kiếm, trích dẫn và sử dụng lại những nội dung cần thiết trong tài liệu!

Trong ngành của chúng tôi, thời gian có ý nghĩa rất quan trọng —  
và FineReader giúp chúng tôi luôn đúng hẹn!

Tôi thích định dạng tài liệu kiểu nào?
— Định dạng ưa thích của tôi là PDF có thể tìm kiếm bởi vì định dạng này đảm 

bảo tài liệu trông giống tài liệu gốc 100% và đồng thời cho phép bạn tìm kiếm 
giống như trong tài liệu MS Word.

“Trong ngành của chúng tôi, thời gian có 
ý nghĩa rất quan trọng — và FineReader 
giúp chúng tôi luôn đúng hẹn!”

Florian Evans

Hồ sơ người dùng

Tên
Florian Evans

Quốc gia
Đức

Nghề nghiệp/Ngành nghề
Chủ doanh nghiệp, điều hành một 
công ty giao nhận vận tải

Lĩnh vực kinh doanh
2 đối tác chính và 12 nhân viên
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Tôi có làm việc với các tài liệu trong công việc hàng ngày 
không?
— Tôi điều hành một văn phòng không giấy tờ hoặc không cần in ấn và tôi chủ 

yếu làm việc với các giấy tờ tài chính từ khách hàng của mình.

Tôi có thường lấy tài liệu từ máy quét không?
— Khá thường xuyên, có thể 3-5 lần/tuần.

FineReader đã giúp tôi...
— Trong công việc của tôi, tất cả tài liệu cuối cùng đều có định dạng PDF: giấy 

tờ bản in được quét thành tài liệu PDF, đôi khi hình ảnh tài liệu được lưu vào 
thiết bị di động và lưu trữ dưới dạng PDF, các tài liệu có định dạng MS Office 
cũng được chuyển đổi thành PDF.

Tôi sử dụng FineReader với máy in đa chức năng từ nhiều năm trước và 
chưa từng nghe nói về phần mềm này trước đây. Tôi muốn biết mình đang 
sử dụng phần mềm gì đi kèm phần cứng, cho nên tôi đã tìm kiếm FineReader 
trên Google và xem các tính năng của phần mềm. Qua tìm hiểu trên mạng, tôi 
phát hiện ra rằng đây là phần mềm rất được đề xuất, có thể tạo tập tin PDF và 
quét thành tài liệu PDF. Từ đó, FineReader chưa từng khiến tôi phải thất vọng.

Nếu cần chỉnh sửa một tập tin PDF, tôi chuyển đổi tập tin thành MS Word, 
thay đổi và lưu lại thành tài liệu PDF. FineReader giúp tôi rất nhiều trong tất 
cả các quy trình chuyển đổi này.

Tôi thích định dạng tài liệu kiểu nào?
— Tất nhiên là PDF. Đó là định dạng lưu trữ mà tôi chọn bởi vì dễ mở và mọi 

người đều biết cách sử dụng. Đồng thời, định dạng này có thể được coi như 
một thư mục vì tất cả thông tin từ các định dạng khác nhau có thể mở trên 
cùng một không gian: các trang từ bảng tính Excel, văn bản và bản quét.

Một ví dụ là các hóa đơn thường được gửi cho khách hàng cùng với tất cả 
chứng từ chi phí hỗ trợ trong một tập tin PDF duy nhất.

“Trong công việc của tôi, tất cả các tài liệu 
cuối cùng đều có định dạng PDF.”

Dan Hollyday

Hồ sơ người dùng

Tên
Dan Hollyday

Quốc gia
Vương quốc Anh

Nghề nghiệp/Ngành nghề
Tư vấn tài chính, tự làm chủ

Lĩnh vực kinh doanh
Làm việc ở mọi nơi trên thế giới
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Tôi có làm việc với các tài liệu trong công việc hàng ngày 
không?
— Có, tất nhiên rồi. Có thể bao gồm bản quét các hợp đồng thuê mướn, hợp 

đồng bất động sản, chứng từ thuế và nhiều loại giấy tờ khác.

Tôi có thường lấy tài liệu từ máy quét không?
— Vài lần mỗi ngày. Các tài liệu đầu vào có thể là PDF, email, tất cả các tài liệu 

MS Office và tài liệu bản giấy. Ở tỷ lệ tương đương. Tất nhiên là tất cả các 
bản cứng sẽ được quét.

FineReader đã giúp tôi...
— Đối với tôi, việc lưu tất cả tài liệu công việc ở định dạng PDF có thể tìm kiếm 

được là điều rất quan trọng. Đó là lý do tại sao tất cả tài liệu đầu vào được 
định dạng OCR với FineReader thành PDF và được lưu trực tuyến. Tôi cũng 
thường xuyên quét nhiều tài liệu cùng lúc và sau đó tách bản PDF thành nhiều 
tài liệu khác nhau. FineReader là lựa chọn hoàn hảo cho điều này.

Nói chung, tất cả tài liệu của chúng tôi đều được sử dụng FineReader.

Tôi thích định dạng tài liệu kiểu nào?
— Cá nhân tôi thích định dạng PDF có thể tìm kiếm được, nhưng trong lĩnh vực 

của tôi, không phải mọi người đều thích định dạng này. Ví dụ, tòa án có thể 
gửi và yêu cầu bản cứng. Do đó, với tôi, điều quan trọng là phải làm việc dễ 
dàng trên cả hai định dạng tài liệu và chuyển đổi giữa hai định dạng đó.

“Đối với tôi, việc lưu tất cả tài liệu công việc ở định dạng 
PDF có thể tìm kiếm được là điều rất quan trọng. Đó là 
lý do tại sao tất cả các tài liệu đầu vào đều được định 
dạng OCR với FineReader.”

James Darlington

Hồ sơ người dùng

Tên
James Darlington

Quốc gia
Mỹ

Nghề nghiệp/Ngành nghề
Luật sư

Lĩnh vực kinh doanh
Hợp đồng kinh doanh, bất động sản, 
hợp tác với các cơ quan quản lý
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Tôi có làm việc với các tài liệu trong công việc hàng ngày 
không?
— Cá nhân tôi không thường làm việc với các tài liệu, ít nhất là không thường 

xuyên như chồng tôi — anh ấy dạy môn lịch sử ở trường đại học và luôn sử 
dụng các nguồn tài liệu khác nhau chẳng hạn như tạp chí để chuẩn bị tài liệu 
và xây dựng cơ sở tri thức cho bản thân. Anh ấy thích có được nhiều loại tài 
liệu và bài viết. Tôi là chuyên gia kỹ thuật trong gia đình, chịu trách nhiệm xây 
dựng thư viện kỹ thuật số cá nhân từ các tài liệu của chồng tôi, bởi vì việc 
lưu trữ sẽ dễ dàng hơn nhiều vì bạn có thể tìm kiếm trong một định dạng kỹ 
thuật số.

Tôi có thường lấy tài liệu từ máy quét không?
— Vài lần một tháng, tôi nghĩ vậy. Quét tất cả các tài liệu sẽ được đưa vào thư 

viện của môn lịch sử.

FineReader đã giúp tôi...
— Chồng tôi cần có bản kỹ thuật số tất cả tài liệu ở thư viện của anh ấy và mỗi 

bản sao cần phải gần giống với bản gốc nhất có thể và nội dung phải đảm 
bảo có thể tìm kiếm được. FineReader là công cụ cần thiết để số hóa trong 
gia đình tôi. Điều quan trọng là bản kỹ thuật số phải trông giống hệt bản gốc.

Tôi thường quét đen trắng thay vì quét bản màu bởi vì quá trình này nhanh 
hơn và tốn ít dung lượng bộ nhớ lưu trữ hơn.

Tôi thích định dạng tài liệu kiểu nào?
— Tất nhiên là PDF. Bởi vì định dạng này giữ nguyên bố cục tài liệu để trích dẫn 

trong nghiên cứu của chồng tôi và cho phép thay đổi cấu trúc và nội dung trên 
trang tài liệu một cách dễ dàng.

“Chồng tôi cần có bản kỹ thuật số của tất cả tài 
liệu ở thư viện của anh ấy và mỗi bản sao cần 
phải trông gần giống với bản gốc nhất có thể.”

Marissa Warthman

Hồ sơ người dùng

Tên
Marissa Warthman

Quốc gia
Vương quốc Anh

Nghề nghiệp/Ngành nghề
Nội trợ, hỗ trợ công việc của chồng


