
Chuyển đổi tài liệu đẳng cấp thế giới. Dễ dàng với một 
ABBYY® FineReader 12 Sprint

• Quét các tài liệu giấy

• Chuyển đổi các văn bản đã được quét  
và PDF sang Word hoặc Excel

• Nâng cao chất lượng các văn bản đã được 
quét và hình ảnh chụp từ điện thoại di động

• Gộp nhiều văn bản đã được quét và  
tập tin vào cùng một bản PDF

FineReader là gì?

Chức năng của FineReader: 

ABBYY FineReader — phần mềm giúp bạn dễ dàng quét các 
tài liệu giấy, sử dụng máy in đa năng hoặc máy quét và chuyển 
đổi chúng thành những định dạng có thể chỉnh sửa bao gồm 
Microsoft® Word và Excel®. FineReader có độ chính xác cao, 
giúp bỏ qua công đoạn gõ lại hay định dạng lại tài liệu — đồng 
thời cải thiện chất lượng tổng thể của các văn bản được quét. 

Có bao nhiêu ngôn ngữ  
được hỗ trợ?

Chuyển đổi các tài liệu với 190 ngôn  
ngữ ở mọi hình thức kết hợp —  
bao gồm Tiếng Nhật, Tiếng Trung,  
Tiếng Hàn và Tiếng Ả Rập.

Hơn 250 giải thưởng từ các phòng thí nghiệm và tạp chí hàng đầu trên thế giới.
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Lưu tài liệu của 
bạn thành các  
định dạng: 
• DOCX
• XLSX
• PDF
• PDF/A
• RTF
• ODT
• EPUB
• TXT

Lưu hình ảnh 
thành các định 
dạng:
• PDF
• PDF/A
• JPEG
• TIFF
• PNG
• BMP
• JBIG2

Tận hưởng cách thức làm việc nhanh hơn và tốt hơn với FineReader!

Chuyển đổi các văn bản đã được quét và PDF sang Word hoặc Excel

Nâng cao chất lượng các văn bản đã được quét và hình ảnh chụp từ 
điện thoại di động

Gộp nhiều văn bản đã được quét và tài liệu PDF

Nhấp chuột để chuyển trang, PDF và các hình ảnh chụp từ điện thoại di động qua Word 
và Excel một cách chính xác mà vẫn giữ nguyên phông chữ, bảng biểu và bố cục.

Các công cụ tinh thế nhưng dễ sử dụng giúp bạn dễ dàng cắt ảnh, chỉnh sửa phối cảnh, 
xoay và tách ảnh.

Dễ dàng gộp các bản quét, PDF và hỉnh ảnh chụp từ điện thoại di động vào cùng 
một bản PDF - rồi sắp xếp lại, thêm hoặc bỏ trang chỉ với vài cú nhấp.

Yêu cầu về hệ  
điều hành
• Microsoft® Windows® 

10/8.1/8/7/Vista®/XP.
• Để làm việc với các giao 

diện đã được bản địa 
hóa, hỗ trợ ngôn ngữ 
tương ứng là điều kiện 
bắt buộc.

• Máy tính để bàn có RAM 
1GB hoặc cao hơn

• RAM 1024 MB
• cứng dung lượng 850 MB 

để cài đặt các chương 
trình thông thường và 850 
MB trống để tối ưu hóa 
hoạt động của chương 
trình

• Cạc Video độ phân giải 
1280x1024 hoặc cao hơn
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