
ABBYY FineReader je všestranný PDF nástroj, který umožňuje 
informačním pracovníkům efektivně spravovat dokumenty na 
digitálním pracovišti. Využívá technologii OCR společnosti 
ABBYY na bázi umělé inteligence a umožňuje tak snáze 
digitalizovat, vyhledávat, upravovat, chránit, sdílet a spolupracovat 
na dokumentech všeho druhu v moderním světě práce.

FineReader PDF snižuje neefektivnost vyplývající z nepřístupných a neprohledávatelných 
dokumentů a informací, z pracovních postupů, které zahrnují kombinaci papírových a 
digitálních dokumentů, a z úkolů, které vyžadují použití několika softwarových aplikací. To 
umožňuje informačním pracovníkům zaměřit se více na své odborné znalosti a méně na 
komplikované administrativní úkoly.

Co je ABBYY FineReader?

PRODUCT BROCHURE

ABBYY® FineReader® 15
Chytřejší PDF řešení

Díky čemu 
FineReader vyniká?

• Okamžité rozpoznání 
p o z a d í  u m o ž ň u j e 
r yc h l e  p r ac ova t  s 
neprohledávatelnými 
soubory PDF

• Vysoce efektivní por-
ovnávání dokumentů 
s možností porovnávat 
dokumenty v různých 
fo rmáte ch,  vče tně 
neprohledávatelných 
skenů

• Velký počet jazyků pro 
rozpoznávání, včetně 
inte l igentní detekce 
jazyka dokumentu a 
podpory vícejazyčných 
dokumentů

• Špička v oblasti OCR 
s výjimečnou kvalitou 
převodu OCR

• Pokročilá digitalizace 
a převod dokumentů 
pomocí nástroje OCR 
Editor

• V y s o k á  p ř e s n o s t 
převodu a ex trakce 
tabulek

Optimalizujte dokumentové procesy
Digitalizujte, vyhledávejte, upravujte, chraňte, sdílejte a 
spolupracujte na dokumentech různého druhu v jednom 
pracovním postupu.

Vytěžte ze souborů PDF maximum 
Upravujte digitální a naskenované soubory PDF s 
neuvěřitelnou lehkostí: opravujte celé věty, odstavce,   
a dokonce i rozvržení dokumentu.

Digitalizujte tok dokumentů   
Začleňte papírové dokumenty do digitálního pracoviště s 
technologií OCR na bázi umělé inteligence a usnadněte si 
každodenní práci.



Klíčové funkce
ABBYY FineReader PDF nabízí komplexní sadu nástrojů, která zjednodušuje práci s dokumenty v různých formátech – ať už 
původně digitálními nebo digitalizovanými.

Upravujte a organizujte soubory PDF 
Pracujte s jakýmkoliv dokumentem, ať už původně digitál-
ním či digitalizovaným, stejně efektivně. Přistupujte k textům, 
tabulkám i celému rozvržení souboru PDF a upravujte je bez 
dalších kroků převodu.

Porovnávejte dokumenty v různých formátech  
(pouze FineReader Corporate) Rychle identifikujte rozdíly 
mezi dvěma verzemi dokumentu, a to i v případě, že jeden 
nebo oba dokumenty jsou neprohledávatelné skeny. Expor-
tujte změny v jednoduchém přehledu jako soubor PDF s 
komentáři nebo jako soubor Word s funkcí sledování změn 
pro spolupráci a sdílení s ostatními.

Automatizujte postupy digitalizace a převodu  
(pouze FineReader Corporate) Využijte automatizační 
nástroje ke zjednodušení rozpoznávání opakujících se textů 
(OCR) nebo převeďte vícero dokumentů do prohledávatel-
ných souborů PDF a PDF/A nebo do editovatelných formátů, 
jako jsou Microsoft Word, Excel a další.

Schvalujte a spolupracujte na souborech PDF 
Sdílejte nápady, získávejte zpětnou vazbu od týmu a schva-
lujte dokumenty. Diskutujte a rozhodujte přímo v souboru 
PDF pomocí nástrojů pro vkládání značek, komentování a 
kreslení.

Vytvářejte a převádějte soubory PDF 
Převádějte soubory v libovolném formátu či papírové doku-
menty do prohledávatelných souborů PDF v souladu se 
specifikacemi ISO nebo převádějte soubory PDF do formátu 
Microsoft Word a Excel pro pokročilé úpravy.

Pracujte snadno s univerzálním PDF nástrojem 
Využijte výhody jednoduchého a přímočarého uživatelského 
rozhraní a vysoce kvalitních výsledků. Zvyšte efektivitu 
každodenní práce snížením počtu používaných aplikací a 
vyloučením nutnosti dělat stejnou práci dvakrát.

Chraňte a podepisujte soubory PDF  
Minimalizujte bezpečnostní rizika spojená se sdílením a 
ukládáním souborů PDF. Přidávejte a ověřujte elektronické 
podpisy, redigujte citlivé informace, odstraňujte skrytá data 
a spravujte přístup k souborům PDF.

Digitalizujte papírové dokumenty a skeny pomocí OCR 
Digitalizujte papírové dokumenty a zajistěte, aby vaše 
naskenované dokumenty byly prohledávatelné pro účely 
uchovávání a rychlého, spolehlivého vyhledávání nebo 
okamžitého znovupoužití a provádění úprav. Využijte 
špičkovou technologii OCR společnosti ABBYY na bázi 
umělé inteligence pro své digitální pracoviště.



Která možnost je pro vás nejlepší?

STÁHNOUT 30DENNÍ ZKUŠEBNÍ VERZI ZDARMA

ABBYY FineReader poskytuje informačním pracovníkům PDF nástroje, které potřebují ke splnění požadavků digitálního světa. 
Jednotlivci, malé a střední podniky, firemní zákazníci i veřejné a vzdělávací instituce si mohou vybrat mezi dvěma verzemi aplikace 
ABBYY FineReader v závislosti na tom, jaké úkoly je třeba splnit. 

ABBYY FineReader 15 – Dostupné možnosti

*Měsíční omezení počtu stran se vztahuje pouze na automatizované zpracování v nástroji Hot Folder a resetuje se každých 30 dní.

PRO JEDNOTLIVCE PRO ORGANIZACE

Standard

Upravujte, chraňte a spolupracujte na 
souborech PDF

Vytvářejte a převádějte soubory PDF

Digitalizujte papírové dokumenty a 
skeny pomocí OCR

Corporate

Upravujte, chraňte a spolupracujte na 
souborech PDF

Vytvářejte a převádějte soubory PDF

Digitalizujte papírové dokumenty a 
skeny pomocí OCR

Automatizujte postupy digitalizace a 
převodu 5 000 stránek/měsíc*, 2 jádra

Porovnávejte dokumenty v různých 
formátech

Multilicenční programy

Edice Standard i Corporate 
jsou k dispozici s různými 
licencemi, abyste mohli 
univerzální PDF nástroj 

poskytnout i více zaměst-
nancům. Profitujte z pro-
gresivních množstevních 
slev, nasazení do sítě a 

jednoduché správy licencí.

NOVINKA Upravujte veškerý obsah souborů PDF
S aplikací FineReader 15 jsou úpravy souborů PDF všeho druhu, včetně 
naskenovaných dokumentů, téměř stejně snadné jako s textovým editorem. 
Můžete upravovat celé odstavce, měnit formátování textu, upravovat buňky 
v tabulkách, a dokonce měnit rozvržení celého dokumentu.

NOVINKA Exportujte výsledky porovnání dokumentů
Kromě exportování rozdílů mezi dvěma verzemi stejného dokumentu 
v podobě komentářů v souboru PDF můžete nyní exportovat výsledky 
jako dokument Word v režimu sledování změn. To vám umožní snadno 
přijmout nebo zamítnout sledované změny a provést finalizaci dokumentu.

NOVINKA Převádějte dokumenty s vyšší přesností
Technologie OCR dále posouvá hranice přesnosti rozpoznávání pro 
jazyky CJK, pomáhá zachovat rozložení a převádět soubory PDF.

https://www.abbyy.com/cs-cz/lp/finereader15-download-free-trial/
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Nasazení aplikace FineReader 
v celé organizaci
Flexibilní a jasně nastavené možnosti licencování splňují nejrůznější požadavky organizací různých velikostí a různých IT infrastruktur. 
Počínaje pěti licencemi můžete svým zaměstnancům poskytnout nástroje pro optimalizaci procesů PDF v celé organizaci.

Dostupné typy licencí

Další informace o aplikaci FineReader 15 naleznete na adrese www.abbyy.com/finereader

Kontaktujte naše pobočky po celém světě: www.abbyy.com/contacts

Ideální pro organizace jakékoliv 
velikosti s decentralizovanými 
nebo místn ími s í těmi, k teré 
potřebují řešení pro soubory 
PDF na každém pracovním místě 
tak, aby je mohli zaměstnanci 
pravidelně používat. Podporuje 
centrální instalaci pomocí jed-
iného licenčního klíče. Licence 
lze spravovat pomocí nástroje 
License Manager.

Umožňuje používat FineReader 
s řešeními pro virtualizaci desk-
topů a aplikací, jako jsou Micro-
soft Remote Desktop Services 
(RDS) a Citrix Virtual Apps and 
Desk tops. Podporu je nasa-
zení apl ikace FineReader na 
serverových farmách a použití 
nástroje License Manager k nas-
tavení a řízení licencí FineReader 
a přiřazování uživatelů.

Nákladově efektivní způsob, jak 
posk y tnout  zaměstnancům 
malých a středních podniků nebo 
pracovních skupin v místní síti 
výkonné PDF řešení pro příleži-
tostné použití. Umožňuje centrální 
nasazení na neomezeném počtu 
pracovních stanic, přičemž počet 
simultánních uživatelů je omezen 
počtem zakoupených licencí.

VÁZANÁ NA PRACOVNÍ STANICI
min. 5 licencí

VZDÁLENÝ UŽIVATEL
min. 5 licencí

SOUBĚŽNÁ
min. 5 licencí

VYZKOUŠEJTE KONKRÉTNÍ TYP LICENCE V RÁMCI VLASTNÍ IT INFRASTRUKTURY

Podrobný seznam všech technických požadavků, podporovaných vstupních a výstupních formátů 
souborů a podrobnosti o jazycích pro rozpoznávání a porovnávání dokumentů naleznete na adrese  
www.abbyy.com/cs-cz/finereader/specifications

• Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7

• PC s procesorem x86 nebo x64 s frekvencí 1 GHz (nebo rychlejší) a instrukční sadou SSE2

Snižte náklady na IT 
Profitujte z možnosti jednorázové platby a progre-
sivních množstevních slev a maximalizujte dopad 
napříč svou organizací.

Standardizujte softwarové zdroje
Nasaďte ve své organizaci jedno PDF řešení, které 
vám pomůže zajistit hladkou spolupráci několika 
zúčastněných stran.

Funkcionalita vše v jednom
Podpořte zaměstnance technologií založenou na OCR 
a optimalizujte celou řadu úkolu při práci s různými 
druhy souborů PDF.

Zjednodušte správu licencí 
Snižte vytížení IT infrastruktury díky automatizo-
vanému nasazení a jednoduché správě licencí.

Výhody pro IT 

• 1 GB paměti RAM (jsou doporučeny 4 GB paměti RAM); u multiprocesorových systémů je 
vyžadováno dalších 512 MB paměti RAM pro každý další procesor.

• 1,2 GB místa na pevném disku pro typickou instalaci programu a 1,2 GB volného místa pro 
optimální chod programu 

• Pro aktivaci sériového čísla je vyžadováno připojení k internetu

Systémové požadavky

WWW.ABBYY.COM

http://www.abbyy.com/cs-cz/finereader 
http://www.abbyy.com/cs-cz/contacts
https://www.abbyy.com/cs-cz/finereader/licensing/?purpose=trial
https://www.abbyy.com/cs-cz/finereader/specifications/
http://www.abbyy.com
https://www.pdfa.org

