
OCR en documentconversie FineReader 12 FineReader 14
Converteren van afbeeldingen en PDF‘s naar bewerkbare formaten (Word, Excel®, 
PowerPoint®, OpenOffice® Document Text en doorzoekbare PDF) • •

Herkennen van meertalige documenten 190 talen
192 talen (nieuw: eenvoudige  
mathematische formules en 

Engelse fonetische symbolen)

Behouden van de structuur, lay-out en opmaak van een document • Verbeterd

Herkennen van tabellen, grafieken en diagrammen • Verbeterd

Geavanceerde OCR: aanpassen van delen van een document, controleren en  
corrigeren van het conversieresultaat, beeldvoorbewerking • •

Training van patronen en ondersteuning van een gebruikerswoordenboek • •

Maken van PDF‘s
Maak een PDF en PDF/A van afbeeldingen en PDF-bestanden • •
Maak een PDF en PDF/A van Word, Excel, OpenOffice Document en andere  
bewerkbare formaten •

Combineer meerdere bestanden met verschillende formaten tot één PDF alleen PDF en afbeeldingen
PDF, afbeeldingen, Word,  
Excel, PowerPoint, etc.

Werken met PDF-documenten
Speciale modus voor het weergeven en bewerken van PDF-documenten •
Bewerk elke PDF (ook gescand) zonder conversie •
Doorzoek de hoofdtekst, commentaren, bladwijzers en metadata van elke PDF • •
Beheren van PDF-pagina‘s: toevoegen, verwijderen, herindelen • •
Samen werken aan PDF‘s: commentaar toevoegen (markering van tekst en  
afbeeldingen), de status van commentaren volgen, stempels toevoegen •

Bladwijzers toevoegen •
Bijlagen beheren •
Bates-nummering toevoegen •
Metadata weergeven, wijzigen en verwijderen • Verbeterd

Watermerken toevoegen en verwijderen •
Invullen en afdrukken van interactieve PDF-formulieren •
Facsimile handtekening toevoegen •

Vergelijkingstabel

ABBYY FineReader 14 
vs FineReader 12



PDF beveiliging en bescherming
Gevoelige informatie bewerken • Verbeterd

Verborgen gegevens verwijderen •
Digitale handtekening toevoegen: ondertekenen middels een certificaat dat is  
afgegeven door een certificeringsinstantie of een andere organisatie die gebruik 
maakt van een digitale ID

 •

Wachtwoordbeveiliging: codering met 40 bit RC4,  
128 bit AES of 256 bit AES algoritme • Verbeterd

Documenten vergelijken 1

Vergelijk twee versies van hetzelfde document met een verschillend formaat,  
incl. scans, afbeeldingen, PDF- en Microsoft Office bestanden •

Meertalige documenten vergelijken tekstvergelijking in 37 talen

Controleer de verschillen in het programma •
Bewaar het resultaat van de vergelijking:

• in een Word-bestand met een lijst van de verschillen
• in een PDF-bestand waar alle verschillen zijn gemarkeerd als een  

commentaar

•

Automatiseer de conversie en verwerking  
van batches
Automatiseer de conversie met Hot Folder  1, 2 • •
Batchverwerking van PDF‘s:

• beveiligen met een wachtwoord
• verwijderen van verborgen gegevens

•

Installatie en volumelicenties 1

Flexibele opties voor volumelicenties • Verbeterd
(Terminal server licenties)

Installatie met zelfstartend installatiepakket (bijv. voor meerdere computers  
in verschillende netwerken) • Verbeterd

Beheer van licenties in een netwerk met ‚Licentiebeheer‘ • •

1 Verkrijgbaar als Corporate of Enterprise editie van ABBYY FineReader 14.
2 De verwerking van documenten met Hot Folder is beperkt tot 5.000 pagina’s per maand en 2 CPU’s (voor FineReader 14 Corporate) en 

10.000 pagina’s per maand en 4 CPU’s (voor FineReader Enterprise). Batchconversie met via FineReader interface (het venster  
‘Nieuwe taak’) is onbeperkt.
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