
Werken met PDF-documenten PDF Transformer+ FineReader 14
Bewerken van een digitaal aangemaakte PDF • Verbeterd

Bewerken van een gescand document in PDF-formaat •
Zoeken op trefwoorden in tekst, commentaren, bladwijzers en metadata waarbij  
de gevonden woorden worden gemarkeerd • •
Dankzij het OCR-proces op de achtergrond kan een gescande PDF direct na het 
openen worden doorzocht • Verbeterd

Aantekeningen en commentaar toevoegen en de status daarvan instellen;  
toevoegen van stempels • Verbeterd

Bates-nummering toevoegen • Verbeterd

Watermerken toevoegen en verwijderen •
Metadata: weergeven, wijzigen en verwijderen • Verbeterd

Bladwijzers: weergeven, toevoegen en verwijderen • Verbeterd

Bijlagen: weergeven, openen en toevoegen • Verbeterd

Invullen van interactieve PDF-formulieren •

Maken van PDF-documenten
PDF-bestanden maken van Microsoft® Office bestanden (Word, Excel®, etc.),  
afbeeldingen, scans en PDF‘s • Verbeterd

Maken van PDF/A bestanden • Verbeterd (alle PDF/A versies 
worden ondersteund)

Combineer meerdere bestanden met verschillende formaten tot één PDF-document • Verbeterd

OCR van afbeeldingen en gescande PDF‘s
Converteren naar Microsoft Office formaten en doorzoekbare PDF‘s • Verbeterd

Verwerken van meertalige documenten 190 talen

192 talen (nieuw:  
eenvoudige mathematische 

formules en Engelse  
fonetische symbolen)

Geavanceerde conversie:
Teksteditor voor controle, proeflezen en correctie van stijl en lay-out •
Aanpassen van OCR-gebieden voor een meer nauwkeurige conversie •
Tools voor het corrigeren van tabelstructuren • Verbeterd

Tools voor het verbeteren van afbeeldingen •
Training van patronen en ondersteuning van een gebruikerswoordenboek •

Vergelijkingstabel

ABBYY FineReader 14 
vs PDF Transformer+



PDF beveiliging en bescherming
Bewerken van gevoelige gegevens en verwijderen van verborgen gegevens uit tekst, 
bladwijzers en metadata • •
Wachtwoordbeveiliging van de PDF voor het openen, afdrukken, bewerken en  
kopiëren van tekst en andere inhoud • •
Digitale handtekening toevoegen: ondertekenen middels een certificaat dat is  
afgegeven door een certificeringsinstantie of een andere organisatie die gebruik 
maakt van een digitale ID

•
Verbeterd

(ondersteunt 2+  
handtekeningen)

Batchverwerking van PDF‘s
Batchconversie van afbeeldingen of PDF‘s die alleen uit afbeeldingen bestaan naar 
Microsoft Office formaten of doorzoekbare PDF- en PDF/A documenten •
Batchverwerking van PDF‘s:

• maak een PDF compatibel met de PDF/A standaarden
• beveiligen met een wachtwoord
• verwijderen van verborgen gegevens
• comprimeren van een PDF

•

Automatische conversie 1

„Gevolgde“ mappen maken op lokale en netwerkschijven, of een postvak voor de 
automatische conversie (met ABBYY Hot Folder 2) •
Plannen dat de conversie begint op een bepaald tijdstip (met de tool ABBYY  
Hot Folder) •
Met de functie ‚Geautomatiseerde Taken‘ kan een gebruiker zelf conversietaken 
definiëren •

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

•

Installatie en volumelicenties 1

Flexibele opties voor volumelicenties •
Verbeterd (nieuw: licenties voor 
terminal servers en voor een 
aantal gelijktijdige gebruikers)

Uitvoering van de installatie op een lokaal netwerk • •
Installatie met zelfstartend installatiepakket (bijv. voor meerdere computers in 
verschillende netwerken) •

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 pa-

gina’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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