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O que é o ABBYY FineReader Express?  

O ABBYY FineReader Express é um aplicativo OCR fácil de usar que converte com precisão documentos impressos, PDFs e 
fotos digitais em formatos eletrônicos editáveis. O ABBYY FineReader Express preserva o layout e a formatação do original, 
reduzindo a necessidade de digitação e de armazenamento de documentos impressos. 

O ABBYY FineReader Express permite que você: 

�  converta em formatos editáveis: imagens obtidas com scanners, arquivos de imagem armazenados no seu disco rígido ou 
em qualquer outro meio (incluindo fotos digitais) e documentos PDF. 

�  salve as imagens digitalizadas. 

Você pode converter imagens BMP, PNG, PCX, DCX, JPEG, JPEG 2000, TIFF e GIF e arquivos PDF (se não estiverem 
protegidos por senha) em RTF, TXT, XLS, HTML e PDF pesquisável com "texto sob imagem". 

O aplicativo suporta 171 idiomas  
Nota: Você não pode selecionar mais que três idiomas por documento. 

O ABBYY FineReader Express é integrado ao Finder durante a instalação. Um item ABBYY FineReader Express será 
adicionado ao menu de atalho dos arquivos com suporte, permitindo que você converta arquivos de imagem ou PDF diretamente a 
partir do Finder. 

O que é OCR? 
OCR significa Reconhecimento ótico de caracteres. O software de OCR converte documentos ou fotos digitalizados, assim como 
documentos PDF, em texto editável. 

Se você digitalizou um artigo de uma revista e deseja alterar o texto, você precisará converter a imagem em um formato editável 
antes de realizar as alterações. Um aplicativo OCR extrai o texto das imagens dos documentos, fotos ou arquivos PDF, fornecendo 
cópias eletrôncias dos documentos impressos originais que podem ser editadas, reutilizadas e pesquisadas. 
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Trabalhando com o ABBYY FineReader Express 

Com o ABBYY FineReader Express, você pode conseguir uma cópia eletrônica do seu documento ou converter uma imagem em 
texto, planilha, HTML ou em arquivo PDF pesquivável. 

1. Inicie o ABBYY FineReader Express usando uma das formas a seguir: 
Importante! Ao iniciar o ABBYY FineReader Express pela primeira vez, digite o número de série que você recebeu com 
o aplicativo. O programa não executará sem este número de série.  

�  Vá em Finder > Aplicativos, selecione ABBYY FineReader Express e inicie o aplicativo clicando duas vezes no 
seu nome. 

�  No Finder, selecione Abrir com > ABBYY FineReader Express no menu de atalhos do arquivo que você deseja 
converter. 

�  Com o botão esquerdo do mouse, clique e arraste o arquivo que você deseja converter sobre o nome ABBYY 
FineReader Express em Finder > Aplicativos. 

A janela Tarefas rápidas abrirá, onde você poderá configurar uma nova tarefa. 

2. Selecione como deseja obter uma imagem: em Obter uma imagem a partir de, selecone  

�  Scanner  
(digitaliza um documento impresso) 
Importante! Para converter documentos digitalizados, verifique se o scanner está adequadamente conectado ao 
computador. Lembre–se que não há suporte para modelos muito antigos de scanners, para os quais não existem drivers 
da Intel para Mac OS X. 

�  Arquivo 
(abre um arquivo de imagem) 

3. A partir da lista de Idiomas do documento, selecione o idioma de reconhecimento que corresponde ao texto do seu 
documento. 

4. Selecione o formato de saída para o qual a imagem deve ser convertida. A imagem aparecerá no ABBYY FineReader 
Express e o processo de conversão iniciará automaticamente. 
Observação:  

�  Arquivos PDF protegidos por senha não podem ser convertidos 

�  Para enviar os resultados para uma planilha, o aplicativo adequado deve estar instalado no seu computador 

Dica: Você pode mudar as configurações do programa (por ex., o idioma do documento ou formato de saída) na janela principal 
do ABBYY FineReader Express. Após alterar as configurações, reinicie o processo de conversão clicando no botão Converter na 
barra de ferramentas. 

Para obter melhores resultados na conversão, carregue imagens de boa qualidade no ABBYY FineReader Express. Consulte a 
seção Dicas e Truques para obter instruções sobre digitalização e fotografia de documentos. 

Se você está usando uma versão de avaliação do ABBYY FineReader Express, consulte a seção Restrições da versão de 
avaliação para obter mais informações sobre as restrições de funcionalidade. 

Convertendo imagens 
Para o iniciar o ABBYY FineReader Express, siga estes três passos fáceis: 

1. Abra uma imagem no aplicativo: 

�  Digitalize um documento impresso ou  

�  abra uma imagem ou arquivo PDF armazenado em seu computador.  

Este aplicativo permite que você abra vários documentos ao mesmo tempo. Você pode abrir os arquivos desejados a partir 
do Finder ou da janela Tarefas rápidas.  
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2. Selecione o idioma do documento. 
 
Além de processar documentos escritos em um único idioma, o ABBYY FineReader Express pode processar arquivos 
escritos em vários idiomas (por ex., documentos que contenham textos em Inglês e em Português). Entretanto, você não 
pode selecionar mais que três idiomas por documento.  

3. Especifique o formato de saída desejado clicando no botão correspondente. A conversão iniciará automaticamente. 

Para melhorar a qualidade da conversão, siga as recomendações fornecidas na seção Dicas e truques deste documento. 

Selecionando uma imagem 
Esta seção descreve os métodos de alimentação de imagens disponíveis para o ABBYY FineReader Express. Você pode 

�  digitalizar documentos impressos ou abrir imagens de documentos na janela Tarefas rápidas. 

�  abrir imagens diretamente a partir do Finder 

Obtendo imagens na janela Tarefas rápidas (digitalizando documentos impressos ou abrindo arquivos de imagem) 

Na janela Tarefas rápidas, você pode digitalizar um documento impresso ou abrir um arquivo de imagem existente. 

�  Para digitalizar o documento impresso: 

1. Certifique-se de que o scanner está devidamente conectado e ligado. Consulte a documentação fornecida com o 
scanner para obter instruções detalhadas. 

2. Selecione o scanner na lista suspensa Obter imagem de. 
Importante! Este software não é compatível com modelos de scanner para os quais não estejam disponíveis drivers 
da Intel para Mac OS X.  

3. Selecione qualquer outra opção de tarefa que possa ser necessária e inicie o processo de conversão. 

4. Uma caixa de diálogo de digitalização será aberta. Selecione as configurações do scanner desejadas e digitalize o 
documento. Assim que todas as páginas forem digitalizadas, feche a caixa de diálogo de digitalização.  
Nota: Consulte a seção Dicas para obter instruções sobre como selecionar as configurações corretas do scanner.  

Assim que as imagens forem convertidas, os resultados aparecerão na janela principal do ABBYY FineReader Express e o 
aplicativo solicitará que você salve os resultados no formato selecionado. 

�  Para abrir uma imagem ou arquivo PDF:  

1. Na lista suspensa Obter uma imagem a partir de, selecione o item Arquivo.  

2. Selecione quaisquer outras opções da tarefa necessárias e inicie a conversão. 

3. A caixa de diálogo Abrir é exibida. Selecione uma ou mais imagens e clique em Abrir.  

Depois de converter a imagem, os resultados aparecerão na janela principal do ABBYY FineReader Express e o aplicativo 
solicitará que você salve o resultado no formato selecionado. 

Abrindo imagens a partir do Finder 

O ABBYY FineReader Express é integrado ao Finder durante a instalação. Um item ABBYY FineReader Express será 
adicionado ao menu de atalho dos arquivos com suporte, permitindo que você converta arquivos de imagem ou PDF diretamente a 
partir do Finder. 

1. Abra o Finder. 

2. Selecione os arquivos PDF ou imagens em qualquer um dos formatos suportados que você deseja converter (é possível 
escolher vários arquivos de uma vez). 

3. Agora: 

�  selecione Abrir com > ABBYY FineReader Express no menu de atalho ou 

�  arraste o arquivo para o ícone do ABBYY FineReader Express no Dock (use este método se a janela de Tarefas 
rápidas já estiver aberta ou se você colocou o ABBYY FineReader Express no Dock) 
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4. Os nomes dos arquivos selecionados aparecerão na lista suspensa Obter uma imagem a partir de, na janela Tarefas 
rápidas. 
Nota: Para excluir um arquivo da lista, clique na cruz vermelha próxima a ele. 

5. Selecione quaisquer outras opções da tarefa necessárias e inicie a conversão. 

Depois de converter a imagem, os resultados aparecerão na janela principal do ABBYY FineReader Express e o aplicativo 
solicitará que você salve o resultado no formato selecionado. 

Importante! O ABBYY FineReader Express não converterá arquivos PDF protegidos por senha. 

Selecionando o idioma do documento 
Para garantir o sucesso da conversão, você deve selecionar corretamente o idioma do documento antes de converter a imagem.  

Na janela Tarefas rápidas, selecione um dos seguintes itens na lista Idioma do documento:  

�  Um idiome ou uma combinação de idiomas. 
Escolha um dos itens disponíveis. A lista inclui os idiomas usados com mais frequência neste computador, assim como os 
idiomas usados anteriormente pelo aplicativo.  

�  Mais idiomas... 
Selecione esta opção se o idioma necessário não estiver na lista. Uma Lista de idiomas aparecerá. Selecione um ou mais 
idiomas marcando as caixas ao lado de seus nomes. 
 
Observação: Você não pode selecionar mais que três idiomas por documento.  

Dica: Se o documento possuir texto em dois ou três idiomas, selecione todos os idiomas apropriados.  

Para obter uma lista completa dos idiomas disponívels, consulte a seção "Idiomas suportados". 

Selecionando um formato de saída 
O ABBYY FineReader Express é capaz de converter imagens de texto em arquivos RTF, XLS, HTML e PDF. Para selecionar o 
formato de saída, apenas clique no botão correspondente na janela Tarefas rápidas.  

 
Cria um arquivo RTF ou TXT. 

 
Cria um arquivo XLS. 

 
Cria um arquivo HTML. 

 

Cria um arquivo PDF. 

O processo de conversão começa automaticamente. Quando a conversão terminar, o programa pergunta em que formato você 
deseja salvar o arquivo.  

Para mudar o formato de saída do arquivo, espere até que o processo de conversão termine e clique em Cancelar na caixa de 
diálogo Salvar arquivo convertido como e selecione um formato de saída diferente na lista de extensões. Depois, clique 
novamente em Converter e quando a conversão terminar, salve o arquivo. 
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Salvando imagens 
Com o ABBYY FineReader Express, além de digitalizar e converter imagens em formatos editáveis, você pode também salvar as 
páginas digitalizadas ou distribuí–la para outro aplicativo para continuar o processamento:  

�  Converta uma imagem com o ABBYY FineReader Express. 
Consulte Trabalhando com o ABBYY FineReader Express para obter instruções sobre como configurar e executar uma 
tarefa de conversão.  

�  Depois de converter a imagem para o formato especificado, volte para a janela do ABBYY FineReader Express, que exibe 
a imagem aberta ou digitalizada. 

�  Para salvar a imagem: 

�  Selecione Arquivo > Salvar imagem como... 

�  Na caixa de diálogo aberta, especifique:  

�  o nome para o arquivo de imagem; 

�  a pasta onde a imagem deve ser salva; 

�  o formato do arquivo de imagem (BMP, PNG, PCX, JPEG, JPEG 2000 ou TIFF); 

�  opções de gravação. 

�  Salve a imagem. 

�  Para distribuir a imagem para outro aplicativo:  

�  Selecione Editar > Copiar imagem da página. 

�  Inicie um aplicativo de edição de imagens, por exe., o Preview. 

�  Cole a imagem copiada em um novo arquivo. 

�  Salve a imagem. 

Restrições da versão de avaliação 
Se você estiver usando uma versão de avaliação do ABBYY FineReader Express, observe que as seguintes restrições se aplicam: 

�  Somente a primeira página do documento é convertida quando você clica em Converter 

�  Você poderá usar o aplicativo por 15 dias a partir do primeiro uso 

Você não será capaz de abrir o aplicativo depois que o período de avaliação terminar.  

Para adquirir a versão completa, selecione FineReader Express> Comprar.  

Consulte a seção Como comprar produtos ABBYY para saber mais sobre como adquirir um produto ABBYY. 

Removendo o aplicativo 
Para remover o ABBYY FineReader Express do seu computador: 

1. Vá para Finder > Aplicativos.  

2. Localize ABBYY FineReader Express.  

3. Clique e segure o botão esquerdo do mouse, arraste esta pasta para o ícone da Lixeira no Dock, ou simplesmente clique 
em Mover para a lixeira no menu de contexto do aplicativo ABBYY FineReader Express.  
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Dicas e truques 

Esta seção fornece conselhos para digitalizar e fotografar documentos e melhorar a qualidade da conversão.  

�  Dicas de digitalização 

�  Fotografando documentos 

�  Melhorando a qualidade da conversão 

Dicas de digitalização  
Conectando o scanner 

Antes de iniciar a digitalização, assegure-se de que o scanner esteja devidamente conectado e ligado. Alguns modelos de scanner 
devem ser ligados antes do computador ser ligado. Consulte a documentação fornecida com o scanner para obter instruções 
detalhadas. 

Certifique-se de instalar o software recebido com o scanner. 

Em alguns scanners é necessário pressionar um botão especial para enviar uma imagem digitalizada para o aplicativo que iniciou 
o processo de digitalização. Consulte a documentação fornecida com o scanner para obter instruções detalhadas. 

Interfaces de digitalização 

O ABBYY FineReader suporta duas interfaces de digitalização: TWAIN e ICA. O driver da interface ativa será indicado próximo 
ao nome do seu scanner na janela Tarefas rápidas (lista suspensa Obter imagem de). Se o scanner suportar ambas interfaces, 
seu nome aparecerá duas vezes na lista. 

Nota: Se desejar usar a interface ICA, localize o scanner na lista de drivers de impressora disponível no site da Apple  e faça o 
download dos drivers necessários através de Verificar Atualizações. Para obter instruções detalhadas, consulte 
http://support.apple.com/kb/HT4505.   

As opções de digitalização que serão usadas são selecionadas em uma caixa de diálogo de digitalização. Os scanners ICA 
utilizarão a caixa de diálogo de digitalização do ABBYY FineReader, que pode parecer diferente da caixa de diálogo semelhante 
no software de digitalização fornecido com o scanner. Os scanners TWAIN utilizarão caixa de diálogo de digitalização 
desenvolvida por seus fabricantes.  

Configurações do scanner 

A qualidade de conversão depende da qualidade do documento original e das configurações usadas para digitalizá-lo. As imagens 
do documento de baixa qualidade podem não ser convertidas adequadamente. Certifique-se de selecionar as configurações 
apropriadas do scanner, levando em conta as características do documento original. 

�  Coloque os documentos virados para baixo no scanner, certificando-se de que eles estejam devidamente ajustados. As 
imagens distorcidas podem ser convertidas incorretamente. 

�  Documentos impressos são melhor digitalizados em escala de cinza em 300 dpi. Para fontes menores, aumente a resolução 
para 600 dpi. 

� Certifique-se de selecionar o brilho apropriado ao digitalizar o documento. As letras no documento de saída não devem 
estar muito claras e nem ter partes faltando ou estar muito grossas e muito próximas. 

Fotografando documentos 
Tirar fotos de documentos requer alguma habilidade e prática. As características de sua câmera e as condições de captura também 
são importantes. 

Observação: Para maiores informações sobre como configurar sua câmera, consulte a documentação que acompanha sua câmera. 

Antes de tirar fotos: 

1. Verifique se a página cabe totalmente dentro do quadro. 

2. Verifique se a iluminação está distribuída de maneira uniforme pela página e se não há áreas escuras ou com sombras. 
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3. Alinhe a página, se necessário, e posicione a câmera de forma paralela ao plano do documento, de maneira que as lentes 
focalizem o centro do texto a ser fotografado. 

A qualidade da conversão depende muito da qualidade das imagens. 

Fotografe o documento novamente se: 

�  A fotografia é muito escura e de pouco contraste 
Solução: Tente usar fontes de luz adicionais. Se isso não for possível, aumente a abertura. 

�  A fotografia não é nítida o suficiente 
Solução: O foco automático podenão funcionar corretamente em condições de iluminação insuficiente ou ao fotografar de 
uma distância curta. Em condições de iluminação insuficiente, tente usar uma fonte de luz adicional. Se isso não ajudar, 
ajuste o foco manualmente. 

�  Se somente parte da fotografia estiver desfocada, tente uma abertura menor. Aumente a distância entre o documento e a 
câmera e use o zoom máximo. Focalize um ponto entre o centro e a borda da imagem. 

�  O flash causa um clarão no centro da figura 
Solução: Desligue o flash ou tente fotografar de uma distância maior.  

Melhorando a qualidade da conversão 
Durante o processo de conversão, o ABBYY FineReader Express reconhece o texto na imagem original e o salva no formato de 
saída selecionado. Tanto a qualidade da imagem original como as opções de conversão selecionadas afetam a qualidade da 
conversão. Além disso, o programa detecta áreas que contém texto, imagens e tabelas e usa essas informações para recriar o 
layout original.  

1. Para melhorar a qualidade da conversão: 

�  Selecione a orientação da página. 
Consulte a seção "Girando imagens" para mais informações. 

�  Certifique–se que a imagem não foi invertida durante a digitalização. 
Consulte a seção "Invertendo a imagem" para mais informações. 

�  Ajuste as áreas detectadas ou desenhe áreas manualmente, no caso de um layout de documento complexo. 
Consulte a seção "Preservando o layout do documento" para mais informações. 

�  Assegure–se de que o idioma correto seja selecionado na lista Idioma do documento.  
Consulte a seção "Selecionando o idioma do documento" para mais informações. 

2. Para alterar a ordem das páginas do documento ou excluir páginas indesejadas:  

(Útil se as páginas forem digitalizadas na ordem errada ou se não forem necessárias.)  

�  Para reorganizar as páginas, selecione uma página no painel Páginas e arraste–a para o local desejado. 

�  Para excluir uma página, selecione–a no painel Páginas e, depois, selecione Excluir página no menu Página ou 
pressione a tecla Del no teclado. 

Importante! Se você editou ou ajustou áreas em uma imagem, alterou a ordem das páginas ou selecionou opções diferentes, você 
precisará converter a imagem novamente para que as mudanças façam efeito. Clique no botão Converter na janela principal para 
converter a imagem novamente. 

Girando a imagem 
A orientação incorreta do texto pode resultar na baixa qualidade de conversão. Certifique–se de que o texto da imagem está com a 
orientação normal de leitura, por ex., as linhas estão horizontais e o texto começa no topo. 

Se necessário, gire a imagem escolhendo o item apropriado no menu Página ou selecionando a ferramenta correspondente na 
seção Orientação da página na barra de ferramentas à direita:  

�   Gira a imagem 90 graus no sentido horário. 
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�   Gira a imagem 90 graus no sentido anti–horário. 

�   Gira a imagem 180 graus.  

Invertendo a imagem 
Um texto convertido pode conter muitos erros de conversão se o texto estiver invertido (isto é texto claro sobre um fundo escuro). 

Alguns scanners invertem a imagem, isto é tranformando preto em branco e branco em preto. 

Para reverter o padrão de texto preto sobre o fundo branco, selecione Página > Inverter imagem. 

Preservando o layout do documento 
Ao converter uma imagem, o ABBYY FineReader Express detecta as seguintes áreas da imagem: Texto, Imagem e Tabela. O 
aplicativo usa as áreas detectadas para recriar o layout original. Cada tipo de área tem a sua própria cor. Se o aplicativo falhar em 
detectar o tipo de uma área corretamente, você pode especificar o tipo correto manualmente.  

Selecionando a área manualmente 

1. Na barra de ferramentas à direita, selecione a ferramenta adequada: 

  seleciona uma área de Texto 

  seleciona uma área de Imagem 

  seleciona uma área de Tabela 

Observação: Você também pode usar um método atlernativo de seleção. Vá até Áreas > Desenhar área e especifique 
Texto, Imagem, ou Tabela, o qual for mais adequado. 

2. Use o mouse para desenhar a área. 

Alterando o tipo de uma área 

Para mudar o tipo daárea, escolha Alterar o tipo da área no menu Áreas e selecione o tipo de área adequada.  

Observação: Você também pode alterar o tipo de área escolhendo Alterar tipo de área no menu de atalho. 

Ajustando bordas de áreas 

1. Posicione o cursor do mouse na borda da área que você deseja mover. 

2. Arraste a borda da área até o local desejado. 

3. Solte o botão do mouse. 

Observação: Ao posicionar o cursor do mouse na quina de uma área, arrastar o mouse moverá ambas as bordas, 
verticais e horizontais. 

Adicionando/removendo partes de uma área 

Vá para Áreas > Desenhar área e escolha Adicionar ou Recortar parte da área. Posicione o ponteiro do mouse 
dentro da área adequada e desenhe um retângulo para encobrir a parte que você deseja adicionar ou remover.  
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Trabalhando com células de tabela 

Se o ABBYY FineReader Express falhar em detectar as linhas e columas de uma tabela corretamente, você pode especificá–
las manualmente e converter a imagem novamente. As seguintes operações estão disponíveis:  

1. Adicionar separador vertical/horizontal 

Para adicionar um separador, selecione Áreas > Células de tabela e então selecione Adicionar um separador de 
tabela vertical ou Adicionar um separador de tabela horizontal. Em seguida, clique no local onde você quer 
adicionar o separador na tabela e clique novamente.  

2. Remover o separador 

Para remover um separador, selecione Áreas > Células de tabela > Excluir separador de tabela. A seguir, clique no 
separador que você deseja remover.  

3. Dividir uma célula da tabela 

Clique dentro da célula que você deseja dividir e selecione Áreas > Células de tabela > Dividir células da tabela.  

Importante! Este comando só pode ser aplicado em células que foram mescladas anteriormente.  

4. Mesclar células/linhas da tabela 

Use o mouse para selecionar as células ou linhas que você deseja mesclar, selecione Áreas > Células de tabela e então 
escolha Mesclar células da tabela ou Mesclar linhas da tabela. 

Removendo uma área 

�  No menu Áreas, escolha Excluir área e clique na área que você deseja remover. 

�  Você também pode remover uma área selecionando Excluir área no menu de atalho.  

Removendo todas as áreas 

Para remover todas as áreas de uma imagem, selecione Excluir todas as áreas no menu Áreas. 
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Registro 

Você está convidado a registrar a sua cópia do ABBYY FineReader Express. O registro é opcional. 

Benefícios do registro: 

�  Assistência técnica gratuita 

�  Notificações por e–mail sobre novos lançamentos da ABBYY 

Os seguintes métodos de registro estão disponíveis: 

�  A partir do menu ABBYY FineReader Express, selecione Registrar agora... e preencha o formulário de registro 

�  Preencha o formulário de registro no site da ABBYY 

�  Ligue para o serviço de suporte ABBYY: +7 495 783 37 00 das 9:00 às 18:00, hora de Moscou (GMT+03:00), de seg. a 
sex. 

Política de privacidade do registro 

Se você optar por registrar a sua cópia do produto, as informações pessoais de contato fornecidas serão armazenados com 
segurança pela ABBYY e protegidas contra a divulgação para terceiros sem sua permissão. 

Essas informações poderão ser usadas pelo Grupo ABBYY para enviar a você informações sobre novos produtos, alterações de 
preços e outras ofertas especiais para usuários registrados da ABBYY, desde que você tenha selecionado a opção correspondente 
durante o registro. 

Ao enviar–nos um formulário de registro preenchido, você está nos fornecendo o seu consentimento explícito para coletar, 
processar e usar os seus dados pessoais de acordo com esta Política de privacidade e em conformidade com a legislação aplicável. 
Os dados pessoais fornecidos serão usados somente pelo Grupo ABBYY e não serão divulgados para terceiros a menos que seja 
exigido pela legislação aplicável. 
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Anexo  

�  Idiomas suportados 

�  Formatos de texto suportados 

�  Formatos de imagem suportados 

�  Teclas de atalho 

Formatos de texto suportados 
O ABBYY FineReader Express é capaz de salvar os resultados das conversões nos seguintes formatos: 

�  Texto sem formatação (TXT) 

�  Formato Rich Text (RTF) 

�  Planilha do Microsoft Excel (XLS) 

�  Linguagem de Marcação de Hipertexto (HTML) 

�  Formato Documento Portátil (PDF), "texto sob imagem" 

Formatos de imagem suportados 
O ABBYY FineReader Express suporta diversos formatos de imagem de entrada e saída. 

O aplicativo pode abrir imagens nos seguintes formatos: 

 

PDF 

  PDF v. 1.6 em diante 

BMP 

  Preto e branco não compactado de 2–bit 

  Paleta não compactada de 4– e 8–bit  

  Máscara não compactada de 16–bit 

  Paleta não compactada de 24–bit e TrueColor 

  Máscara não compactada de 32–bit 

PCX, DCX 

  Preto e branco de 2–bit 

  Escala de cinza de 4– e 8–bit 

  TrueColor 

JPEG 
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  escala de cinza, colorido 

JPEG 2000 

  escala de cinza, colorido 

TIFF 

  Preto e branco não compactado e com compressão CCITT3, CCITT3FAX, 
CCITT4, Packbits, ZIP e LZW. 

  escala de cinza não compactada e com compressão Packbits, JPEG, ZIP, e 
LZW 

  TrueColor não compactada e com compressão JPEG, ZIP e LZW 

  Paleta não compactada e com compressão Packbits e ZIP 

  TIFF multipágina 

GIF 

  preto e branco, compressão LZW 

  escala de cinza, compressão LZW 

  TrueColor, compressão LZW 

PNG 

  preto e branco, escala de cinza, colorido 

  

Nota:O ABBYY FineReader Express não pode abrir imagens com resolução maior que 32512х32512 dpi. 

O aplicativo pode salvar imagens nos seguintes formatos: 

 

BMP 

  preto e branco, escala de cinza, colorido 

PCX 

  preto e branco, escala de cinza 

JPEG 

  escala de cinza, colorido 
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JPEG 2000 

  escala de cinza, colorido 

TIFF 

  preto e branco não compactado e com compressão CCITT3, CCITT3FAX, 
CCITT4, Packbits, e ZIP 

  escala de cinza não compactada e com compressão Packbits, JPEG e ZIP 

  colorido não compactado e com compressão JPEG e ZIP 

  TIFF multipágina 

PNG 

  preto e branco, escala de cinza, colorido 

  

Teclas de atalho 
Existem teclas de atalho disponíveis para várias tarefas no ABBYY FineReader Express. A tabela abaixo lista as teclas de atalho e 
os comandos correspondentes. 

Menu do ABBYY FineReader Express  

Esconder o ABBYY FineReader Expreess Command–H 

Esconder outros aplicativos Option–Command–H 

Sair do ABBYY FineReader Express  Command–Q 

Menu Arquivo 

Criar nova tarefa Command–N 

Fechar a tarefa atual Command–W 

Menu Exibir 

Ir para a próxima página Command–Seta direita  

Ir para a página anterior Command–Seta esquerda 

Esconder a barra de ferramentas Option–Command–T 

Menu Exibir > Dimensionar 

Mais zoom Shift–Command–> 

Menos zoom Shift–Command–< 
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Tamanho normal Command–= 

Menu Página 

Inverter imagem Command–I 

Copiar imagem da página Command–C 

Excluir página  Del, Backspace 

Menu Áreas 

Excluir área Del, Backspace 

Menu Áreas > Alterar o tipo de área 

Texto Command–1 

Tabela Command–2 

Figura Command–3 

Menu Áreas > Desenhar área 

Desenhar área de texto Shift–Command–T 

Desenhar área de tabela Shift–Command–A 

Desenhar área de figura Shift–Command–I 

Menu Áreas > Células da tabela 

Adicionar separador de tabela vertical Shift–Command–V 

Adicionar separador de tabela horizontal Shift–Command–H 

Excluir separador de tabela Shift–Command–D 

Dividir células da tabela Command–D 

Mesclar células da tabela Command–M 
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Como adquirir um produto ABBYY 

Você pode adquirir os produtos ABBYY em nossa loja online ou através de nossos parceiros (consulte http://www.abbyy.com 
para obter a lista dos parceiros ABBYY). 

Para obter informações detalhadas sobre os produtos ABBYY, 

�  visite nosso website em http://www.abbyy.com 

�  ligue para +7 495 783 37 00 ou envie um fax para +7 495 783 26 63 

�  envie um e–mail para sales@abbyy.com.  

Sobre a ABBYY  
 ABBYY é a líder em programas de reconhecimento de documentos, captura de dados e linguística. Seus produtos incluem a linha 
ABBYY FineReader de aplicativos de reconhecimento de caracteres óticos (OCR), as soluções em captura de dados ABBYY 
FlexiCapture, o dicionário ABBYY Lingvo, e ferramentas de desenvolvimento. 

Organizações do mundo todo que trabalham intensivamente com documentos impressos usam os softwares ABBYY para 
automatizar tarefas que consomem mão de obra e tempo, e para simplificar os processos administrativos. Os produtos ABBYY 
são usados em projetos governamentais de grande escala como os do Australian Taxation Office (Escritório de Imposto 
Australiano), Lithuanian Tax Inspectorate (Inspetoria de Impostos da Lituânia), Ministério da Educação da Rússia, Ministério da 
Educação da Ucrânia, e do Governo do Condado Montgomery nos EUA. Empresas que licenciam as tecnologias ABBYY 
incluem a BancTec, Canon, EMC/Captiva, Hewlett–Packard, Microsoft, NewSoft, Notable Solutions, Samsung Electronics e 
mais. Os aplicativos ABBYY OCR estão incluídos nos equipamentos dos melhores fabricantes do mundo, tais como BenQ, 
Epson, Fujitsu, Fuji Xerox, Microtek, Panasonic, Plustek, Toshiba e Xerox.  

A sede da ABBYY está localizada em Moscou, na Rússia, com escritórios na Alemanha, Estados Unidos, Ucrânia, Reino Unido, 
Japão e Taiwan.  

Para maiores informações, visite www.abbyy.com. 
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Escritórios da ABBYY 
 

Américas do Norte e 
Central 

Clientes dos EUA, Canadá, México e países da América Central, por favor entrem em contato com: 

ABBYY USA 
Tel.: +1 408 457 9777 
Fax: +1 408 457 9778 
Endereço: 880 North McCarthy Boulevard, Suite 220, Milpitas, California 95035, USA 
E–mail: sales@abbyyusa.com 
E–mail da equipe de suporte: support@abbyyusa.com 
Web: http://www.abbyyusa.com 

Europa Ocidental 

Clientes da Áustria, Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo), Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, 
Itália, Irlanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido ou outro país da Europa Ocidental, 
por favor entrem em contato com:  

ABBYY Europe GmbH 
Tel.: +49 89 511 159 0 
Fax: +49 89 511 159 59 
Endereço: Elsenheimerstrasse 49, 80687 Munich, Germany 
E–mail: sales_eu@abbyy.com 
E–mail da equipe de suporte: support_eu@abbyy.com 
Web: http://www.abbyy.com 

Europa Oriental e o 
Mediterrâneo 

Clientes da Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Hungria, Israel, 
Macedônia, Moldávia, Montenegro, Polônia, Romênia, Sérbia, Eslováquia, Turquia ou Ucrânia, por favor 
entrem em contato com: 

ABBYY Ukraine 
Tel.: +380 44 490 9999 
Fax: +380 44 490 9461 
Endereço: P.O. Box 23, 02002 Kiev, Ukraine 
E–mail: sales@abbyy.ua 
Tel. da equipe de suporte: +380 44 490 9463 
E–mail da equipe de suport: support@abbyy.ua 
Web: http://www.abbyy.ua 

Japão 

Clientes do Japão, por favor entrem em contato com:  

ABBYY Japan 
Tel.:+81–42–796–6125 
Fax: +81–42–796–6125 
Endereço: 658–1 Tsuruma, Machida–shi, Tokyo 194–0004 
E–mail: sales@abbyyusa.com 
E–mail da equipe de suporte: support@abbyyusa.com 
http://www.abbyy.com 

Todas as outras 
regiões 

Clientes de países não mencionados acima, por favor entrem em contato com:  

ABBYY Russia 
Tel.: +7 495 783 3700 
Fax: +7.495.783 2663 
Endereço: P.O. Box 32, Moscow 127273, Russia, ABBYY LLC 
E–mail: sales@abbyy.com 
E–mail da equipe de suporte: support@abbyy.ua 
Web: http://www.abbyy.ru 
http://www.abbyy.com 
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Assistência Técnica 

No caso de dúvidas relacionadas ao uso do ABBYY FineReader Express e seus recursos, consulte os arquivos de ajuda ou visite a 
seção de suporte técnico no site da ABBYY: www.abbyy.com/support. Se você não encontrar respostas para suas perguntas, por 
favor entre em contato com o serviço de suporte técnico ABBYY (menu Ajuda > Suporte técnico). 

Importante! O suporte técnico gratuito é oferecido apenas aos usuários registrados. Você pode registrar sua cópia selecionando 
ABBYY FineReader Express > Registre agora... 

No caso de dúvidas sobre o ABBYY FineReader Express, por favor entre em contato com o escritório ABBYY mais próximo. 

O pessoal do suporte técnico precisará das seguintes informações para ajudar a resolver seu problema: 

�  Seu nome 

�  Sua empresa (se aplicável) 

�  Seu número de telefone, fax ou endereço de e–mail 

�  O número de série da sua cópia 

�  O número da compilação da sua cópia (que pode ser encontrado em ABBYY FineReader Express > Sobre o 
FineReader Express) 

�  Uma descrição geral do problema e o texto completo da mensagem de erro, se houver 

�  O tipo do seu computador e do processador (PowerPC ou Intel) 

�  A versão do seu sistema operacional 

�  Qualquer outra informação que você considere importante 

Algumas das informações acima podem ser encontradas em: 

�  Apple > Sobre este Mac 

A equipe de suporte técnico poderá solicitar um arquivo que contenha algumas informações técnicas sobre o seu computador. 

Para obter este arquivo: 

1. Abra o Finder. 

2. No menu Ir, selecione Utilidades > Perfil do sistema. 

3. Abra o Perfil do sistema. 

4. No menu Arquivo, selecione Salvar como... 

5. Especifique uma pasta onde você deseja salvar o arquivo. 
Observação: Certifique–se que o item Texto simples está selecionado em Formato do arquivo. 

6. Clique em Salvar. 

7. Envie o arquivo resultante para o serviço de suporte técnico.  


	O que é o ABBYY FineReader Express? 
	O que é OCR?

	Trabalhando com o ABBYY FineReader Express
	Convertendo imagens
	Selecionando uma imagem
	Obtendo imagens na janela Tarefas rápidas (digitalizando documentos impressos ou abrindo arquivos de imagem)
	Abrindo imagens a partir do Finder

	Selecionando o idioma do documento
	Selecionando um formato de saída

	Salvando imagens
	Restrições da versão de avaliação
	Removendo o aplicativo

	Dicas e truques
	Dicas de digitalização 
	Fotografando documentos
	Melhorando a qualidade da conversão
	Girando a imagem
	Invertendo a imagem
	Preservando o layout do documento


	Registro
	Anexo 
	Formatos de texto suportados
	Formatos de imagem suportados
	O aplicativo pode abrir imagens nos seguintes formatos:
	O aplicativo pode salvar imagens nos seguintes formatos:

	Teclas de atalho

	Como adquirir um produto ABBYY
	Sobre a ABBYY 
	Escritórios da ABBYY

	Assistência Técnica

