
ABBYY FineReader wyposażony jest w intuicyjne narzędzia do skanowania do-
kumentów oraz szybkiego przekształcania obrazów i dokumentów, takich jak 
zdjęcia, skany i pliki PDF, do postaci umożliwiającej edycję i przeszukiwanie. Pro-
gram dokładnie przekształca niemal każdy typ dokumentu, łącznie z książkami, 
artykułami z czasopism o skomplikowanym układzie, tabelami i arkuszami kal-
kulacyjnymi, a nawet faksami. Gwarantuje oszczędność czasu oraz pozwala wy-
eliminować rutynowe czynności, takie jak ręczne wprowadzanie teksu z papieru 
do komputera.

 „ABBYY FineReader pomaga użytkownikom zwiększyć wydajność pracy w krót-
szym czasie i przy mniejszym nakładzie pracy - zarówno w przypadku regularnej 
pracy biurowej, jak i sporadycznych zadań związanych z przetwarzaniem doku-
mentów” wyjaśnił Siergiej Popow, dyrektor działu produktów FineReader w firmie 
ABBYY. „Dla wielu specjalistów oprogramowanie firmy ABBYY stało się integralną 
częścią bieżących procesów biznesowych. Dzięki najnowszym usprawnieniom, 
pozwala ono po mistrzowsku radzić sobie z zadaniami, które uważano do nie-
dawna za niezwykle trudne i czasochłonne”.

W nowej wersji aplikacji ABBYY FineReader znalazł się zestaw wydajnych funkcji 
oraz narzędzi, których celem jest uproszczenie, przyspieszenie i optymalizacja co-
dziennej pracy z dokumentami i obrazami. Do najważniejszych z nowych funkcji 
należą:

Narzędzia zwiększające prędkość rozpoznawania i wydajność pracy 
ABBYY FineReader 11 zapewnia wzrost szybkości przetwarzania nawet o 25%* 
w przypadku języków europejskich (takich jak angielski, niemiecki, rosyjski itp.) 
oraz nawet o 40%* w przypadku języków azjatyckich, np. chińskiego, japoń-
skiego lub koreańskiego. Użytkownicy mają ponadto możliwość dalszego zwięk-
szenia i zoptymalizowania wydajności rozwiązania FineReader 11, korzystając 
z dedykowanych trybów przetwarzania:
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ABBYY FineReader 11 dostepny już w Polsce.
NOWA WERSJA!

Firma ABBYY, wiodący producent rozwiązań przekształcania 
dokumentów (OCR/ ICR/ OMR)  oraz technologii lingwistycz-
nych, przygotowała nową wersję programu ABBYY FineReader 11. 
ABBYY FineReader 11 zwiększa szybkość przekształcania tekstu 
i upraszcza tworzenie e-booków.

Nowa wersja programu FineReader umożliwia szybkie i dokładne 
przekształcanie dokumentów oraz zwiększanie wydajności pracy 
z dokumentami.



Nowy tryb czarno-biały - idealny do przekształcania zwykłych dokumen-
tów, takich jak umowy, gazety, książki i inne dokumenty, w przypadku któ-
rych kolor jest pomijalny. Gwarantuje bardzo dokładne rozpoznawanie 
i nawet 45% oszczędność czasu. 

Ulepszony tryb szybkiego przetwarzania - umożliwia nawet o 70 %* szybsze 
przetwarzanie w porównaniu z trybem domyślnym. Opcja ta idealnie spraw-
dza się w projektach, w przypadku których zasadnicze znaczenie ma pręd-
kość, np. tworzenie archiwów z przeszukiwalnymi plikami PDF. 
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Łatwe i elastyczne tworzenie książek elektronicznych 
ABBYY FineReader 11 umożliwia przekształcanie dokumentów papierowych 
i obrazów tekstu na pliki w różnych formatach obsługiwanych przez czytniki 
e-booków, tablety i smartfony. Są wśród nich nowo dodane formaty .ePub (Elec-
tronic Publication) i .fb2 (FictionBook). Przekształcone za pomocą programu 
ABBYY FineReader 11 teksty można ponadto wysyłać wprost na konto Amazon® 
Kindle™. 

Zapis dokumentów w formatach Microsoft® Word, PDF 
i OpenOffice.org TM Writer z zachowaniem rodzimego formatowania
Dzięki usprawnionemu mechanizmowi ADRT® firmy ABBYY, FineReader 11 
umożliwia dokładniejszą rekonstrukcję pierwotnego formatowania dokumentu, 
wraz ze spisem treści, nagłówkami, stopkami i innymi atrybutami formatowania 
spotykanymi w dokumentach wielostronicowych. Nowa wersja znacznie lepiej 
radzi sobie z wykrywaniem pionowych nagłówków, a także uwag na marginesie, 
wykresów, tabel i stylów, minimalizując zapotrzebowanie na nieuniknioną zwykle 
ręczną korektę. 

ABBYY FineReader 11 potrafi obecnie precyzyjnie odtwarzać nagłówki, stopki, 
numerowanie stron i spis treści nie tylko w dokumentach programu Microsoft 
Word, lecz także w plikach ODT programu Writer z pakietu OpenOffice.org. Ge-
nerując pliki PDF aplikacja inteligentnie rozpoznaje i odtwarza zakładki tworzące 
układ dokumentu, dzięki czemu poruszanie się po nim i czytanie są ułatwione.

Nowe narzędzia i możliwości interfejsu
ABBYY FineReader 11 wyposażony jest w usprawniony, elastyczny interfejs 
użytkownika, który pomaga w szybszym uzyskiwaniu wyników pracy z doku-
mentami: 

Rozdzielanie dokumentów - program FineReader 11 ma możliwość przetwa-
rzania dużych partii dokumentów oraz szybkiego sortowania i rozdzielania 
stron pomiędzy poszczególne dokumenty. Po rozdzieleniu dokumenty moż-
na poddać równoczesnemu przetwarzaniu w oddzielnych oknach programu 
FineReader, co pozwala uzyskać wyższą jakość rozpoznawania, a równocze-
śnie zachować spójność struktury i układu dokumentu.
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Nowy edytor stylów - w razie potrzeby pomaga edytować rozpoznane doku-
menty wprost w oknie programu ABBYY FineReader. Umożliwia przeglądanie, 
modyfikowanie i scalanie stylów tekstu na przestrzeni całego dokumentu. 
Zmiany są automatycznie stosowane w odniesieniu do wielu stron, co pozwala 
zminimalizować potrzebę ręcznej edycji.   

Usprawniony edytor obrazów - wyposażony jest w kompleksowy zestaw wy-
dajnych narzędzi do wstępnego przetwarzania obrazu, które pozwalają uzy-
skać optymalne wyniki rozpoznawania. Profesjonalni użytkownicy mają obec-
nie możliwość ustawienia optymalnej jasności i kontrastu obrazów, a także 
wyregulowania nasycenia kolorów obrazu, poprzez wybór poziomów cieni, 
świateł i półtonów.

Intuicyjne opcje przekształcania plików PDF - trzy predefiniowane tryby zapisu 
plików PDF - oferujące maksymalną jakość, minimalny rozmiar lub równowa-
gę pomiędzy obiema tymi cechami - na potrzeby różnorodnych scenariuszy 
przetwarzania. FineReader 11 dysponuje ponadto usprawnionym mechani-
zmem kompresji MRC, który pozwala uzyskać pliki nawet o 80%* mniejsze, 
niż w poprzedniej wersji.

Ulepszona funkcja Hot Folder&Scheduling - wykorzystuje monitorowane 
skrzynki odbiorcze i foldery lokalne oraz sieciowe, aby realizować wsadowe 
przetwarzanie zadań rozpoznawania. Umożliwia ponadto elastyczne plano-
wanie zadań związanych z przekształcaniem dokumentów w oparciu o pre-
definiowane przedziały czasu (co minutę, dzień, tydzień lub miesiąc). Funkcja 
ABBYY Hot Folder potrafi obecnie zapisywać wyniki rozpoznawania jako do-
kumenty programu FineReader, co daje użytkownikom większą swobodę ręcz-
nej edycji oraz weryfikacji przed zapisaniem dokumentów w ich ostatecznej 
formie.

Nowe języki rozpoznawania: 
arabski, wietnamski i turkmeński (łaciński)
Nową wersję programu uzupełniono o obsługę języków arabskiego**, wiet-
namskiego i turkmeńskiego (łacińskiego), dzięki czemu rozpoznaje obecnie 189 
języków. 

Nowe funkcje programu ABBYY FineReader w wersji 
Corporate Edition
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition stworzono z myślą o średniej wielko-
ści przedsiębiorstwach, a także działach firm i grupach roboczych, wyposażając 
go w dodatkowe narzędzia do pracy grupowej i zwiększające wydajność. Wer-
sja Corporate Edition umożliwia scentralizowaną instalację sieciową z serwera 
na wielu stacjach roboczych i rozproszone przetwarzanie dokumentów z opcją 
rozdzielania obiegów zadań w obrębie sieci, oferując także elastyczne licencjono-
wanie stworzone z myślą o klientach korporacyjnych. W aplikacji FineReader 11 
Corporate Edition dodatkowo wprowadzono usprawnienia, takie jak:
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Niestandardowe zadania - pozwalają użytkownikom korporacyjnym udosko-
nalić procesy biznesowe poprzez automatyzację rutynowych zadań związa-
nych ze skanowaniem i przekształcaniem dokumentów. Mogą oni z łatwością 
tworzyć niestandardowe zadania o określonych parametrach, takich jak języ-
ki rozpoznawania, formaty plików wyjściowych i foldery zapisu, a następnie 
dzielić się tymi zadaniami ze współpracownikami z sieciowej grupy roboczej. 

Opcja usuwania informacji wrażliwych za pomocą funkcji redakcji - pozwa-
la zamaskować i usunąć poufne informacje we wszystkich obsługiwanych 
dokumentach wynikowych. Informacje poufne można usunąć, a następnie 
zastąpić czarnym paskiem lub czarnymi kropkami na wszystkich warstwach 
dokumentu.

ABBYY Business Card Reader - oszczędzająca czas aplikacja, która pozwala 
użytkownikom ABBYY FineReader 11 w wersji Corporate Edition na szybkie 
i dokładne przekształcanie zeskanowanych wizytówek, a następnie zapisanie 
wyodrębnionych danych w formacie vCard lub bezpośrednio w kontaktach 
programu Microsoft Outlook®.

Dostępność
Program ABBYY FineReader 11 dostępny jest w dwóch wersjach (Professional 
i Corporate Edition), stworzonych z myślą o zaspokajaniu potrzeb różnych grup 
użytkowników i zróżnicowanych wymogów pod względem wydajności. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat programu lub pobrać bezpłatną 
wersję próbną aplikacji, odwiedź stronę www.finereader.pl

 * Na podstawie wewnętrznych testów firmy ABBYY. Dokładność rozpoznawania i wyniki formatowania   
    mogą się różnić, w zależności od wielu czynników, takich jak jakość dokumentu i ustawienia skanera.

** Niektóre lokalne wersje programu ABBYY FineReader 11 nie obsługują rozpoznawania tekstu 
     w języku arabskim.


