
O ABBYY Recognition Server é uma poderosa solução de OCR baseada em servidor para captura automatizada 
de documentos e conversão de PDF. Ele permite que organizações e prestadores de serviços de digitalização 
implementem processos eficientes em termos de custos para converter documentos em papel e imagem para 
arquivos eletrônicos adequados para arquivamento digital a longo prazo e pesquisa de texto completo.
O ABBYY Recognition Server adquire automaticamente imagens de documentos de scanners, arquivo, fax e 
servidores de e-mail, bem como bibliotecas Microsoft®  SharePoint®, realiza o reconhecimento óptico de 
caracteres para recuperar as informações do texto completo e oferece a possibilidade de adicionar metadados. 
Os resultados são entregues diretamente para pastas de rede, bibliotecas do SharePoint ou outros sistemas de 
armazenamento e gerenciamento, tal como arquivos de PDF pesquisável MRC-comprimido ou PDF/A, dados 
XML, arquivos do Microsoft Word e Excel® ou texto simples.
Esta solução altamente escalável permite converter rapidamente grandes quantidades de documentos em um 
curto espaço de tempo. Sua rápida implantação, fácil administração e rotinas de trabalho automatizadas 
tornam o ABBYY Recognition Server um investimento que proporciona um retorno rápido.

• Reconhecimento altamente preciso 
de documentos em mais de 190 
idiomas e de códigos de barras 1D e 2D

• Processamento automatizado de 
grandes volumes de documentos 
dentro do prazo desejado

• Cópia exata da estrutura original do 
arquivo de entrada na biblioteca de 
saída - com todos os arquivos em 
formato pesquisável

• Múltiplos formatos de exportação, 
incluindo XML, PDF altamente 
comprimido MRC, PDF/A, Microsoft 
Word e outros

• Conversão de documentos 
diretamente no Microsoft SharePoint

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO 
PRODUTO

Informações do Produto

Captura de documentos e conversão de PDF robustas

STEP 1 STEP 2 STEP 3

ABBYY Recognition Server

Como você pode se beneficiar do ABBYY Recognition Server?

Convertendo arquivos inteiros para os 
formatos pesquisáveis PDF/A e PDF 

O ABBYY Recognition Server converte 
automaticamente extensas colecções de 
documentos em papel, imagens de documentos 
digitalizados e livros completos para arquivos PDF 
ou PDF/A, que podem ser arquivados 
eletronicamente, facilmente detectadas através de 
palavras-chave por sistemas e-discovery e de 
busca corporativa, ou acessados remotamente por 
empregados ou clientes. A solução é fortemente 
escalável e pode processar grandes quantidades 
de documentos dentro de prazos apertados.

Implantação de um serviço de conversão de 
documentos

O ABBYY Recognition Server permite a 
implementação de um serviço centralizado OCR 
em vez de instalar o software OCR em várias 
estações de trabalho individuais. Qualquer 
empregado dentro de uma organização ou de um 
grupo de trabalho pode converter documentos 
digitalizados para o Microsoft Word ou arquivos 
PDF pesquisáveis, utilizando o serviço diretamente 
no ponto de digitalização ou a partir de qualquer 
localização via e-mail ou pasta FTP. O serviço pode 
ser implantado localmente para seus 
trabalhadores ou em um ambiente hospedado 
para clientes externos.environment 

Criação de bibliotecas SharePoint de texto 
completo pesquisável 

Os documentos armazenados no Microsoft 
SharePoint, como TIFFs criados por servidores de 
fax e imagens PDF criadas por scanners 
permanecem "invisíveis" para o motor de pesquisa 
e não podem ser detectados. O ABBYY Recognition 
Server pode recuperar esses arquivos, convertê-los 
para um formato pesquisável, como PDF, e 
armazená-los no mesmo local para que eles 
possam ser incluídos no índice do motor de busca. 
Se existirem PDFs digitalizados entre os arquivos 
PDF armazenados, a aplicação pode 
inteligentemente detectá-los. Ela irá, em seguida, 
adicionar uma nova camada de texto, 
transformando-os em PDF pesquisáveis 
instantaneamente.
O ABBYY Recognition Server pode rastrear 
continuamente as bibliotecas SharePoint e áreas 
da rede e converter automaticamente todas os 
arquivos de imagem recém-adicionados. Caso uma 
coleção TIFF existente precise ser preservada em 
seu formato original, o ABBYY Recognition Server 
pode gerar texto pesquisável para aquelas 
imagens e enviá-lo como um arquivo XML para o 
Microsoft Search Engine ou o Google Search 
Appliance, deixando os TIFFs originais no lugar.

A possibilidade de converter documentos de negócios para arquivos digitais de uma maneira 
automatizados suporta uma variedade de processos de negócios, por exemplo:

BENEFICIOS

• Resultados de OCR confiáveis 
devido às tecnologias de 
reconhecimento de primeira linha da 
ABBYY
 
• Fácil implementação com qualquer 
scanner ou MFP, ECM existente ou 
outro sistema de TI

• Processamento à prova de falhas 
devido ao equilíbrio de carga de 
trabalho e suporte a cluster

• Uso flexível para pequenas 
quantidades, bem como para volumes 
significantes de documentos

• Rápido retorno do investimento 
devido à implantação rápida



O ABBYY Recognition Server converte documentos automaticamente, com uma intervenção mínima do usuário. Ele é executado em segundo plano e realiza 
independentemente todas as etapas do processamento de documentos - continuamente ou em horários pré-definidos:

Visão Geral 

STEP 2 STEP 3

Passo 1: Digitalização e entrada do documento

Digitalização 
O aplicativo oferece uma interface de estação de digitalização fácil de usar, 
que suporta a digitalização de documentos em lotes. Ele fornece ferramentas 
para a melhoria da qualidade dos documentos, tais como visualização de 
imagem e melhorias, edição e muitos outros. Comandos de script podem ser 
usados, por exemplo, para separar automaticamente páginas grandes ou 
reordenar páginas após a digitalização duplex.

Importação de documento
Imagens de documentos digitalizados anteriormente podem ser 
automaticamente recuperados de bibliotecas de documentos ou recebidos 
por e-mail. As imagens de documentos importados serão processadas com 
as prioridades correspondentes e de acordo com os recursos de computação 
disponíveis.

Conversão automatizada de 
documentos e PDF

Passo 2: Processamento de Documentos

Reconhecimento de Documentos/OCR
O processo de reconhecimento óptico de caracteres é executado 
automaticamente em uma estação de trabalho dedicada - a estação de 
processamento. Usando as tecnologias premiadas de OCR da ABBYY, o 
sistema suporta uma ampla gama de funções para aumentar a precisão do 
reconhecimento, incluindo:
  • Pré-processamento de imagem (por exemplo, divisão de páginas duplas 
para verificações de livro ou remoção de ruído de fundo)
 • Definição do tipo de impressão (escolher entre texto, máquina de 
escrever, matricial, OCR-A, OCR-B, e MICR E13b)
  • Definição de idioma (mais de 190 idiomas e textos históricos em fontes 
antigas)

Dependendo da qualidade do documento e de sua estrutura, o modo de 
processamento pode ser definido em um dos modos 'precisão' ou 
'velocidade'. Para aumentar a velocidade de processamento de forma 
significativa para, por exemplo, processar muitos documentos dentro de um 
prazo apertado, estações de processamento adicionais ou um maior número 
de núcleos de CPU podem ser adicionados.

Verificação (opcional)
Em alguns casos, por exemplo na digitalização de livros, a verificação dos 
resultados de reconhecimento é necessária. A interface integrada de Estação 
de Verificação oferece a possibilidade de corrigir os resultados, quer em todos 
os documentos ou apenas nos documentos que não atingiram um limiar 
pré-definido de precisão de reconhecimento.

Indexação (opcional)
Se necessário, a indexação de documentos pode ser feita manualmente, 
utilizando a interface da estação de indexação, ou automaticamente por um 
script. Listas de valores do campo de índice podem ser importadas e 
sincronizadas com sistemas de terceiros.

Digitalização via TWAIN, WIA, ISIS
Integra-se com todos os scanners de rede e MFPs.

Verificação Hot Folder (FTP ou Rede Local)
Processa automaticamente os arquivos que chegam em 
pastas definidas.

Rastreamento de compartilhamentos de rede e 
bibliotecas SharePoint 
Detecta arquivos de imagem recém-adicionados e os 
converte para um formato pesquisável.

Entrada via E-mail (Exchange, POP3)
Integra-se com os servidores de fax e e-mail e processa 
anexos de imagem.

Processamento programado
Diferentes tipos de documentos podem ser processados em 
diferentes horários, de acordo com uma programação.

Processamento contínuo à prova de falhas
Para distribuir a carga de trabalho dinamicamente e garantir o 
processamento confiável, pode ser usadas várias estações de 
processamento e ou a implantação de um cluster.

Reconhecimento de código de barras
Valores dos códigos de barras mais populares 1D e 2D, incluindo 
2D Aztec, Data Matrix e códigos QR Code podem ser extraídos.

Reconhecimento de textos históricos em fontes antigas
Suporte a letra gótica, Schwabacher e a maioria das outras 
fontes góticas em inglês, alemão, francês, italiano e espanhol.

PROCESSAMENTO AVANÇADO DE PDF

• Cria arquivos PDF e PDF/A MRC-comprimido que reduzem 
significativamente o tamanho dos documentos coloridos.

• Suporta criptografia: limita a abertura e impressão dos documentos 
PDF criados.

• Detecta PDFs digitalizados e PDFs com qualidade de texto 
insuficiente e acrescenta uma nova camada de texto para o arquivo 
original.

• Mantém a imagem original, marcações e os anexos ao inserir uma 
nova camada de texto ao PDF original.

• PDFs criados digitalmente com uma camada de texto boa podem 
ser movidos diretamente para o novo local.

• Suporte a padrões de arquivamento de documentos a longo prazo: 
PDF/A-1a, 1b, PDF/A-2a, 2b, 2U

• Cria PDFs otimizados para download na Internet.



Visão Geral - cont.

STEP 2 STEP 3

Passo 3: Montagem e Exportação

Após a fase de reconhecimento, o ABBYY Recognition Server monta as páginas processadas em 
documentos individuais. Os documentos podem ser separados utilizando folhas em branco ou páginas 
de código de barras como separadores, ou por um número fixo de páginas por documento. A separação 
também pode ser feita de acordo com uma regra de script.
Documentos reunidos nos formatos exigidos são entregues aos locais de saída predefinidos, como 
pastas de rede, bibliotecas de documentos do SharePoint e endereços de e-mail. Eles podem também 
ser manipulados para outros aplicativos conectados por meio da API.
Além disso, scripts podem ser aplicados para o encaminhamento e entrega de documentos para 
sistemas de ECM com base em propriedades e atributos do documento. O ABBYY Recognition Server 
suporta uma variedade de formatos de saída e permite a criação de vários arquivos de saída ao mesmo 
tempo.
Para transformar arquivos digitais em arquivos de documentos eletrônicos totalmente pesquisáveis, a 
aplicação pode rastrear bibliotecas individuais, detectar documentos baseados em imagem 
não-pesquisáveis e convertê-los para formatos pesquisáveis. Documentos como arquivos do Microsoft 
Word, apresentações PowerPoint® ou planilhas do Excel, que não requerem qualquer processamento, 
podem ser movidos para a biblioteca de saída para a mesma posição. Desta forma, qualquer biblioteca 
de documentos pode ser transformada em uma biblioteca eletrônica totalmente pesquisável.

Conversão automatizada 
de documentos e PDF

Vários formatos de saída
Variedade de formatos, incluindo PDF pesquisável e PDF/A 
(MRC-comprimido), XML, RTF, Microsoft Office e outros

Publicando em pastas de rede
A estrutura da pasta original é automaticamente espelhada. O nome dos 
arquivos de saída podem ser definidos flexivelmente usando um código 
de barras, o tipo de documento, etc.

Enviar por E-mail
Documentos convertidos podem ser entregues de volta ao remetente ou 
para uma lista de destinatários especificados.

Publicação no SharePoint
Os resultados podem ser automaticamente enviados para as bibliotecas 
do SharePoint. PDFs digitalizados armazenados dentro do SharePoint 
podem ser melhorados com uma camada de texto e salvos com um novo 
número de versão.

Requisitos de Sistema 

PC com processador Intel® Core ™ 2/2 Quad / Pentium® 
/ Celeron® / Xeon ™, AMD K6 / Turion ™ / Athlon ™ / 
Duron ™ / Sempron  ™ processador com min. 2 GHz
Sistema operacional: Microsoft® Windows® 8, Windows 
7,  Windows Vista®, Windows Server® 2012, 2008
 Memória (RAM):

Gerenciador de Servidor: 1 GB
Estação de digitalização: 1 GB
Estação de processamento: 512 MB, mais 300 MB 
para cada processo de reconhecimento
Estação de  Indexação: 768 MB
Estação de verificação: 1024 MB

Espaço em disco rígido:
Gerenciador de servidor: 20 MB para instalação e 1 
GB para o funcionamento do programa
Estação de digitalização: 1 GB
Estação de processamento: 600 MB para instalação 
mais 1 GB para o funcionamento do programa
Estação de indexação: 500 MB para instalação mais 
1 GB para o funcionamento do programa
Estação de verificação: 700 MB para instalação mais 
700 MB para o funcionamento do programa.

Os requisitos para o funcionamento do programa 
dependerão da complexidade, qualidade e número de 
imagens. Os requisitos do sistema podem variar com base 
no componente do servidor ou módulo adicional utilizado. 
Contate a ABBYY para especificações mais detalhadas.
Microsoft .NET Framework 3.5 ou posterior para salvar os 
arquivos para Microsoft SharePoint Server
Microsoft Outlook® 2000 ou posterior para o 
processamento de mensagens de e-mail
Microsoft IIS 5.1 ou Web API posterior
Scanner que suporte TWAIN, WIA ou ISIS

DOC
XLS

PDF

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Idiomas da Interface do Usuário *
Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, russo, português 
(Brasil), tcheco, húngaro, polonês, chinês (tradicional e 
simplificado).
*A versão 1 contém apenas a interface de usuário em russo e 
inglês.

Formatos de entrada
• BMP, PCX, DCX, GIF, TIFF/TIFF multipáginas, WDP, WMP
• JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, RLE
• PDF (a partir da versão 1.7), DjVu, JPX

Idiomas de OCR 
Mais de 190 idiomas

Tipos de impressão
Normal, fax (modo de textos de baixa resolução), máquina de 
escrever, impressora matricial, OCR-A, OCR-B, MICR (E13B), 
gótica.

Tipos de código de barras
1D: Check Code 39, Check Interleaved 25, Code 128, Code 
39, EAN 13, EAN 8, Interleaved 25, CODABAR (sem soma de 
verificação), UCC Code 128, Code 2 de 5 (Industrial, IATA,
Matrix), Code 93, UPC-A, UPC-E, Patch Code e Postnet 
2D: PDF 417, Aztec, Data Matrix, QR Code

Output Formats
Formatos editáveis
• RTF, TXT, HTML, CSV, EPUB
• DOC, DOCX, XLS, XLSX
• XML, Alto XML, formato interno do FineReader
Formatos pesquisáveis
PDF (após a versão 1.7); PDF/A
Formatos de imagem
• PDF somente imagem, PNG, JBIG2
• JPEG, JPEG 2000, TIFF

Opções de Integração e Personalização 
XML Tickets, API baseada em COM e API Web Service, scripts 
em VBScript e Jscript
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