
ABBYY FineReader to uniwersalne narzędzie PDF, które 
umożliwia pracownikom przetwarzającym informacje wydajne 
zarządzanie dokumentami w cyfrowym środowisku pracy. 
Wykorzystując opartą na sztucznej inteligencji technologię 
OCR firmy ABBYY, ułatwia digitalizację, odzyskiwanie, edycję, 
zabezpieczanie, udostępnianie i współpracę przy dowolnego 
rodzaju dokumentach w nowoczesnym miejscu pracy.

FineReader PDF redukuje ograniczenia powodowane przez niedostępne, 
nieprzeszukiwalne dokumenty i informacje; obiegi dokumentów obejmujące wersje 
papierowe i cyfrowe; zadania wymagające korzystania z wielu programów. Dzięki 
temu pracownicy przetwarzający informacje mogą skupić się na swoich obszarach 
specjalizacji, zamiast tracić czas na zawiłościach zadań administracyjnych.

Czym jest ABBYY FineReader?

PRODUCT BROCHURE

ABBYY® FineReader® 15
Bardziej inteligentne rozwiązanie PDF

Co sprawia, że 
oprogramowanie 
FineReader jest 
wyjątkowe?

• Natychmiastowe roz-
poznawanie w tle umoż-
l i w i a  b e z p o ś re d n i ą 
pracę z nieprzeszukiwal-
nymi dokumentami PDF

• N i e z w y k l e  w yd a j n e 
porównywanie doku-
mentów z funkcją porów- 
nywania dokumentów 
w różnych formatach 
plików, w tym nieprz-
eszukiwalnych skanów

• Duża l iczba języków 
rozpoznawania, w tym 
inteligentne wykrywanie 
jęz yka dokumentu i 
obsługa dokumentów 
wielojęzycznych

• Lider w branży OCR 
dzięki wyjątkowej jakości 
przetwarzania OCR

• Funkcja zaawansowanej 
digitalizacji i przetwar-
zania dokumentów za 
pomocą edytora OCR

• Wyjątkowa dokładność 
przetwarzania i wyo-
drębniania tabel

Optymalizuj przetwarzanie dokumentów 
Dygitalizuj, odzyskuj, edytuj, zabezpieczaj, udostępniaj 
i współpracuj przy dowolnego rodzaju dokumentach w 
jednym procesie. 

W pełni wykorzystaj dokumenty PDF
Edytuj cyfrowe i zeskanowane dokumenty PDF z 
niespotykaną łatwością: poprawiaj całe zdania i akapity,  
a nawet zmieniaj układ dokumentu.

Dygitalizuj obieg dokumentów   
Włącz papierowe dokumenty do cyfrowego środowiska 
pracy dzięki opartej na sztucznej inteligencji technologii OCR. 
Ułatw sobie codzienną pracę.



Główne funkcje
ABBYY FineReader PDF oferuje kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających pracę z dokumentami w różnych formatach – o genezie 
cyfrowej lub digitalizowanych z papieru.

Edytuj i organizuj dokumenty PDF 
Pracuj z dowolnym dokumentem, o genezie cyfrowej lub 
digitalizowanym, w równie wydajny sposób. Uzyskaj dostęp 
do tekstów, tabel, całego układu dokumentu PDF i edytuje 
je bez dodatkowych etapów konwersji.  

Porównuj dokumenty w różnych formatach 
(tylko wersja FineReader Corporate) Szybko identyfikuj różnice 
między dwiema wersjami dokumentu, nawet jeśli jeden z nich 
lub obydwa to nieprzeszukiwalne skany. Eksportuj zmiany w 
przejrzysty sposób w formie komentarzy w dokumencie PDF 
lub śledzenia zmian w dokumencie Word, aby udostępniać 
dokumenty lub współpracować przy nich z innymi osobami.

Automatyzuj procedury dygitalizacji i konwersji 
(tylko wersja FineReader Corporate) Wykorzystaj narzęd-
zia do automatyzacji, aby usprawnić powtarzające się 
rozpoznawanie tekstu (OCR) lub konwertować wiele 
dokumentów na przeszukiwalne dokumenty PDF i PDF/A 
lub do edytowalnych formatów, takich jak Microsoft Word, 
Excel i innych.

Współpracuj przy dokumentach PDF i zatwierdzaj je
Dziel się pomysłami, poznawaj opinie zespołu i zatwierdzaj 
dokumenty. Używaj narzędzi do dyskusji i podejmuj decyzje 
bezpośrednio w dokumentach PDF, zaznaczając fragmenty, 
komentując i rysując w dokumencie.

Twórz i konwertuj dokumenty PDF
Konwertuj dokumenty w dowolnych formatach plików lub 
papierowe na przeszukiwalne dokumenty PDF zgodne 
ze specyfikacją ISO, albo konwertuj dokumenty PDF do 
formatów Microsoft® Word i Excel® w celu umożliwienia 
zaawansowanej edycji.

Pracuj bezproblemowo, korzystając z uniwersal-
nego narzędzia PDF
Korzystaj z prostego i nieskomplikowanego interfejsu użyt-
kownika oraz wysokiej jakości wyników. Zwiększ wyda-
jność codziennej pracy, redukując liczbę używanych aplik-
acji i eliminując konieczność wykonywania tej samej pracy 
dwukrotnie.

Zabezpieczaj i podpisuj dokumenty PDF
Zmniejsz zagrożenia dla bezpieczeństwa podczas udostęp-
niania i przechowywania dokumentów PDF. Stosuj i weryfi-
kuj podpisy cyfrowe, redaguj dane wrażliwe, usuwaj dane 
ukryte i zarządzaj dostępem do dokumentów PDF.

Digitalizuj dokumenty i skany za pomocą OCR
Digitalizuj dokumenty papierowe i umożliwiaj przeszuki-
wanie zeskanowanych dokumentów w celu przechowywa-
nia i szybkiego, niezawodnego odzyskiwania albo natych-
miastowego ponownego użycia i edycji. Wykorzystaj opartą 
na sztucznej inteligencji, wiodącą na rynku technologię 
OCR firmy ABBYY w cyfrowym środowisku pracy.



Która opcja najbardziej Ci odpowiada?  

POBIERZ BEZPŁATNĄ 30-DNIOWĄ WERSJĘ PRÓBNĄ

Oprogramowanie ABBYY FineReader dostarcza pracownikom przetwarzającym informacje narzędzia PDF, dzięki którym są w sta-
nie sprostać potrzebom cyfrowego miejsca pracy. Użytkownicy indywidualni, małe i średnie firmy, klienci korporacyjni czy instytucje 
publiczne i edukacyjne mogą wybierać między dwiema wersjami oprogramowania ABBYY FineReader, odpowiednio do rodzaju 
wykonywanych zadań. 

ABBYY FineReader 15 – dostępne opcje

*Miesięczny limit stron dotyczy wyłącznie automatycznego przetwarzania za pomocą Hot Folder i resetuje się co 30 dni.

DLA UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DLA ORGANIZACJI

Standard

Edytuj, zabezpieczaj i współpracuj przy 
dokumentach PDF

Twórz i konwertuj dokumenty PDF

Dygitalizuj papierowe dokumenty i 
skany za pomocą OCR

Corporate

Edytuj, zabezpieczaj i współpracuj przy 
dokumentach PDF

Twórz i konwertuj dokumenty PDF

Dygitalizuj papierowe dokumenty i skany 
za pomocą OCR

Automatyzuj procedury dygitalizacji i 
konwersji  5000 str./m-c*, 2 rdzenie

Porównuj dokumenty w różnych 
formatach

Licencjonowanie grupowe

Zarówno wersja Standard,
jak i Corporate oferują kilka

opcji licencjonowania,
aby dostarczyć wielu

pracownikom uniwersalne
narzędzie PDF. Skorzystaj
z progresywnych rabatów

ilościowych, wdrażania sieciowego
i prostego zarządzania licencją.

NOWOŚĆ Edytuj wszystkie dokumenty PDF
Dzięki oprogramowaniu FineReader 15 edycja dowolnego rodzaju 
dokumentów PDF, w tym dokumentów zeskanowanych, stała się niemal 
tak samo łatwa, jak w edytorze tekstu. Możesz edytować całe akapity, 
zmieniać formatowanie tekstu, edytować komórki tabel, a nawet zmieniać 
rozmieszczenie całego układu dokumentu.

NOWOŚĆ Eksportuj porównania dokumentów
Poza eksportem różnic między dwiema wersjami dokumentu w formie 
komentarzy w pliku PDF, teraz możesz także eksportować wyniki do 
dokumentu programu Word ze śledzeniem zmian. Pozwala to łatwo 
akceptować lub odrzucać zmiany i finalizować dokumenty. 

NOWOŚĆ Konwertuj dokumenty z wyższą 
dokładnością
Technologia OCR po raz kolejny przesuwa granice dokładności 
rozpoznawania w przypadku języków chińskiego, japońskiego i 
koreańskiego, a także zachowania układu tekstu i konwersji PDF.

https://www.abbyy.com/pl-pl/lp/finereader15-download-free-trial/
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Wdrażanie oprogramowania FineReader 
w całej organizacji
Elastyczne, proste opcje licencjonowania zaspokajają zróżnicowane potrzeby firm i instytucji o różnej wielkości i infrastrukturze IT. 
Rozpoczynając od pięciu licencji, można pomóc pracownikom zoptymalizować procesy PDF w całej organizacji.

Dostępne typy licencji

Więcej informacji o programie FineReader 15 można znaleźć na stronie www.ABBYY.com/finereader 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi biurami na całym świecie:  www.ABBYY.com/contacts

Idealne dla dowolnej wielkości 
o rgan i zac j i  ma jących  s i eć 
rozproszoną lub lokalną (LAN), 
które na każdym stanowisku 
pracy potrzebują rozwiązania 
PDF do regularnego uży tku 
przez pracowników. Obsługa 
centralnej instalacji roll-out przy 
pomocy jednego klucza licencji. 
Możliwość zarządzania licencjami 
za pomocą narzędzia – manager 
licencji.

M oż l i wość  uż y wa n i a  o p ro -
gramowania FineReader na kom-
puterach stacjonarnych i w sys-
temach wirtualizacji aplikacji, takich 
jak Microsoft Remote Desktop 
Services (RDS), Citrix Virtual Apps 
and Desktops. Obsługa wdrażania 
programu FineReader na farmach 
serwerów i wykorzystania manag-
era licencji do konfiguracji i kontroli 
licencji FineReader oraz przypisy-
wania do nich użytkowników.

Oszczędny sposób zapewnienia 
zaawansowanego rozwiązania 
PDF do okazjonalnego użytku 
pracownikom małych i średnich 
firm lub grupom roboczym w 
lokalnej sieci komputerowej (LAN). 
Możliwość centralnego wdroże-
nia na nieograniczonej liczbie 
stacji roboczych, choć liczba 
równoczesnych użytkowników 
jest ograniczona do liczby zaku-
pionych licencji.

NA STANOWISKO
min. 5 licencji

UŻYTKOWNIK ZDALNY
min. 5 licencji

JEDNOCZESNEGO DOSTĘPU
min. 5 licencji

PRZETESTUJ TYP LICENCJI W SWOJEJ INFRASTRUKTURZE IT

Szczegółowa lista wszystkich wymagań technicznych oraz obsługiwanych formatów 
plików wejściowych i wyjściowych, a także szczegółowe informacje na temat języków 
rozpoznawania i języków porównywania dokumentów można znaleźć na stronie  
www.ABBYY.com/finereader/specifications 

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

• Komputer PC z procesorem 1 GHz (lub szybszym) x86 lub x64 z zestawem instrukcji SSE2

Zoptymalizuj koszty IT 
Skorzystaj z jednorazowej opłaty i progresywnych 
rabatów ilościowych, aby zmaksymalizować efekty w 
całej organizacji.

Znormalizuj zasoby oprogramowania 
Wprowadź jedno rozwiązanie do obsługi dokumentów 
PDF w całej organizacji, aby umożliwić bezprob-
lemową współpracę wielu osób.

Kompleksowa funkcjonalność 
Zapewnij pracownikom technologię opartą na OCR i 
zoptymalizuj zakres zadań podczas pracy z różnego 
rodzaju plikami PDF.

Uprość zarządzanie licencjami
Zmniejsz obciążenie pracowników IT dzięki automaty-
cznej instalacji i prostemu zarządzaniu licencjami.

Korzyści dla IT

• 1 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB pamięci RAM); w systemach wieloprocesorowych, każdy 
dodatkowy procesor wymaga dodatkowych 512 MB pamięci RAM.

• 1,2 GB miejsca na dysku twardym na typową instalację programu oraz 1,2 GB wolnego 
miejsca dla optymalnego działania programu 

• Do aktywacji numeru seryjnego jest wymagane połączenie z Internetem

Wymagania systemowe

WWW.ABBYY.COM

http://www.ABBYY.com/finereader 
http://www.ABBYY.com/contacts
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