
ABBYY FineReader este un instrument PDF versatil ce permite 
gestionarea eficientă a documentelor în mediul digital. Cu 
tehnologia ABBY OCR bazată pe AI procesele de digitalizare, 
recuperare, editare, protejare sau distribuire a documentelor 
se realizează mult mai ușor.

FineReader PDF reduce blocajele rezultate din documente și informații inaccesibile, ce 

nu pot fi căutate online; fluxuri de lucru care implică un mix de hârtie și documente 

digitale; sarcini care necesită utilizarea mai multor aplicații software. Acest lucru permite 

angajaților să se concentreze pe domeniile lor de expertiză, mai degrabă decât pe 

sarcini administrative.

Ce este ABBYY FineReader?

PRODUCT BROCHURE

ABBYY® FineReader® 15
Cea mai inteligentă soluție PDF

De ce este 
FineReader un 
instrument excelent?

• Recunoașterea instan-
tanee a fundalului face 
ca PDF-urile care nu 
pot f i căutate să f ie 
imediat accesibile

• Compararea eficientă 
a documentelor sal-
vate în formate diferite, 
inclusiv a celor scanate 
ce nu pot fi căutate

• Recunoașterea unui 
mare număr de limbi, 
inclusive detectarea 
limbii în care este scris 
documentul

• Lider în domeniul OCR 
cu o calitate excepțion-
ală a conversiei OCR

• Funcționalitate avan-
sată de digitalizare și 
conversie a documen-
telor cu editorul OCR

• Precizia superioară a 
conversiei și extragerii 
tabelelor

Optimizarea procesării documentelor
Digitalizați, editați, protejați, partajați și păstrați toate 
doumentele într-un singur flux de lucru. 

Profitați la maximum de documentele PDF-uri
Editați PDF-uri digitale sau scanate extrem de ușor: 
corectați propoziții și paragrafe întregi sau chiar ajustați 
designul documentului.

Digitalizați fluxul de lucru al documentului  
Încorporați documentele de hârtie in cele digitale cu 
tehnologie OCR bazată pe AI pentru a vă simplifica munca.



Funcționalitatea cheie
ABBYY FineReader PDF oferă un set complet de instrumente pentru a simplifica experiența de lucru cu documente într-o varietate de 
formate – digital sau pe hârtie.

Editați și organizați documente PDF
Lucrați eficient cu orice document, digital, după origine 
sau digitalizat! Accesați și editați texte, tabele și întregul 
aspect a l PDF-ului dvs. fără pași supl imentar i de 
conversie.

Comparați documentele în formate diferite
(numai pentru FineReader Corporate) Identificați rapid dif-
erențele dintre două versiuni ale unui document, chiar dacă 
unul sau ambele documente sunt scanări care nu pot fi căutate. 
Exportați schimbările într-o imagine de ansamblu, fie ca un PDF, 
fie ca Word cu Track Changes, pentru a le partaja cu alții.

Automatizarea digitalizării și conversiei
(numai pentru FineReader Corporate) Profitați de instru-
mentele de automatizare pentru a eficientiza activitățile 
repetate de recunoaștere a textului (OCR) sau pentru a 
converti mai multe documente în PDF și PDF / A sau în 
formate editabile, cum ar fi Microsoft Word, Excel și altele.

Combinați și aprobați documente PDF
Partajați idei, colectați feedback de la echipă și aprobați 
documente. Utilizați aceste  instrumente pentru a discuta și 
a lua decizii direct într-un PDF, accentuând diverse aspecte, 
adăugând comentarii sau desene.

Creați și convertiți PDF-uri
Convertiți orice format de fișier sau document de hârtie 
în PDF, în conformitate cu specificațiile ISO sau convertiți 
PDF-uri în formate Microsoft® Word și Excel® pentru editare 
avansată.

Lucrați ușor cu un instrument PDF universal
Beneficiați de o interfață de utilizator simplă și simplă și de 
rezultate de super calitate. Creșteți eficiența muncii zilnice 
prin reducerea numărului de aplicații utilizate și prevenirea 
necesității de a face aceeași muncă de două ori.

Protejați și semnați documente PDF
Reduceți riscurile de securitate atunci când partajați și sto-
cați PDF Aplicați și verificați semnăturile digitale, redactați 
informațiile sensibile, eliminați datele „ascunse” și gestionați 
accesul la documentele dvs. PDF.

Digitalizați documente și scanări cu OCR
Digitalizați documentele  scanate astfel încât să fie extrem 
de ușor utilizarea și editarea lor instantanee. Tehnologia 
ABBY-OCR, bazată pe AI este soluția perfectă pentru 
compania dumneavoastră. 



Care este cea mai bună opțiune pentru tine?  

DESCARCAȚI TRIAL GRATUIT 30 de zile

ABBYY FineReader echipează companiile cu instrumentele PDF de care au nevoie pentru a răspunde cerințelor unei lumi digitale. 
Utilizatorii individuali, întreprinderile mici și mijlocii, clienții enterprise sau instituțiile publice și de învățământ pot alege între două 
versiuni ale ABBYY FineReader, în funcție de ce fel de sarcini trebuie finalizate. 

ABBYY FineReader 15 – Opțiuni Disponibile

*Limitarea lunară pentru numarul de pagini se aplică numai procesării automate cu Hot Folder și se resetează la fiecare 30 de zile.

PENTRU UTILIZARE INDIVIDUALĂ PENTRU ORGANIZAȚII

Standard

Editați, protejați și combinați 
documente PDF

Creați și convertiți documente PDF

Digitalizați documentele de hârtie și 
scanați cu OCR

Corporate

Editați, protejați și combinați 
documente PDF

Creați și convertiți documente PDF

Digitalizați documentele de hârtie și 
scanați cu OCR

Automatizarea digitalizarii și conversiei 
5.000 pagini / lună *, 2 nuclee

Comparați documente în formate 
diferite

Licențiere de volum

Ambele ediții Standardși 
Corporate sunt disponibile 
într-o serie de opțiuni de 
licențiere pentru a echipa 
mai mulți angajați cu un 

instrument PDF universal. 
Beneficiați de reduceri de 
volum progresive, imple-

mentare în rețea și gestion-
are simplă a licențelor.

NOU Editați toate documentele PDF
Cu FineReader 15, editarea de PDF-uri de orice fel, inclusiv documente 
scanate, a devenit aproape la fel de ușoară ca în cazul unui editor de text. 
Puteți edita paragrafe întregi, puteți modifica formatarea textului, puteți 
modifica celulele tabelelor și chiar rearanja întregul aspect.

NOU Exportați documente comparate
Pe lângă exportul diferențelor dintre cele două versiuni ale unui document 
sub formă de comentarii într-un PDF, acum puteți exporta, de asemenea, 
rezultatele ca document Word. Acest lucru vă permite să acceptați sau să 
respingeți ușor modificările și să finalizați documentul.

NOU Convertiți documentele cu o precizie mai 
mare
Tehnologia OCR îmbunătățește precizia de recunoaștere pentru limbile 
CJK, păstrarea machetei și conversia PDF.

https://www.abbyy.com/ro-ro/lp/finereader15-download-free-trial/
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Implementarea FineReader în întreaga 
organizație
Opțiunile de licențiere flexibile și simple răspund nevoilor variate ale organizațiilor de diferite dimensiuni și infrastructură IT. Pentru a 
optimiza procesele PDF în întreaga organizație, puteți începe cu cinci licențe.

Tipuri de licență disponibile

Pentru mai multe informații despre FineReader 15 accesați www.ABBYY.com/finereader 

Contactați birourile noastre din întreaga lume: www.ABBYY.com/contacts

Ideal pentru organizații de orice 
dimensiune cu rețele descen-
tralizate sau de locale, care au 
nevoie de o soluție PDF pentru 
utilizare regulată de către anga-
jați. Suportă instalarea centrală 
cu o singură cheie de licență. 
Licențele pot fi gestionate folos-
ind instrumentul Managerul de 
licențe.

Permite util izarea FineReader 
cu soluții de virtualizare pentru 
desktop și aplicații, cum ar fi 
Microsoft Remote Desktop Ser-
vices (RDS), Citrix Virtual Apps și 
desktop. Acceptă implementarea 
FineReader în server și utilizează 
Managerul de licențe pentru a 
configura și controla licențele 
FineReader și a le aloca utiliza-
torilor.

Un mod eficient din punct de 
vedere al costurilor de a oferi 
angajaților din întreprinderile mici 
sau mijlocii sau grupurilor de lucru 
din cadrul unei rețele locale o 
soluție PDF puternică pentru uti-
lizare ocazională. Poate fi imple-
mentat central pe un număr nelim-
itat de stații de lucru, dar numărul 
de utilizatori simultan este limitat 
la numărul de licențe achiziționate.

PER SEDIU
Min. 5 licențe

UTILIZARE DE LA DISTANȚĂ
Min. 5 licențe

SIMULTAN
Min. 5 licențe

TESTAȚI UN TIP DE LICENȚĂ ÎN INFRASTRUCTURA IT

Pentru o listă detaliată a tuturor cerințelor tehnice și a formatelor de fișiere de intrare și 
ieșire acceptate, precum și detalii despre limbile de recunoaștere și limbile de comparare a 
documentelor, vizitați www.ABBYY.com/finereader/specifications 

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

• PC cu procesor x86 sau x64 de 1 GHz (sau mai rapid) cu set de instrucțiuni SSE2

Simplificați costurile IT
Beneficiați de plată unică și reduceri de volum 
progresive pentru a maximiza impactul asupra 
organizației dvs.

Standardizare software
Implementați o soluție PDF în întreaga organizație 
pentru a vă asigura că mai mulți departamente intere-
sate pot colabora fără probleme.

Functionalitate integrala
Asigurati accesul angajatilor accesul la tehnologie 
OCR pentru optimizarea unui numar mare de sarcini 
de serviciu ce presupun lucrurul pe fisiere PDF.

Simplificați gestionarea licențelor
Mod de lucru mai simplu pentru IT, cu implementare 
automată și gestionare simplă a licențelor

Beneficii pentru IT 

• 1 GB RAM (se recomandă 4 GB); în sistemele multiprocesor, pentru fiecare procesor supli-
mentar este necesară o cantitate suplimentară de 512 MB RAM.

• 1,2 GB spațiu pe hard disk pentru instalarea programului și 1,2 GB spațiu liber pentru oper-
area optimă a programului

• Pentru activare este necesară o conexiune la Internet.

Cerințe de sistem

WWW.ABBYY.COM

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

