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TABELA PORÓWNAWCZA

VS

Otwieranie i przeglądanie plików PDF
Otwieranie i przeglądanie plików PDF; 
ustaw program FineReader jako domyślną przeglądarkę

ŁATWIEJSZA EDYCJA PLIKÓW PDF: 
edycja PDF niemal jak w dokumentach Word 
— włącznie z akapitami, formatowaniem, 
układem, komórkami tabel i szybszym 
przeglądaniem plików PDF

KONWERTOWANIE DOKUMENTÓW 
Z WIĘKSZĄ DOKŁADNOŚCIĄ: 
technologia OCR poprawiająca dokładność 
rozpoznawania przy konwersji plików PDF, 
zachowanie układu, oraz rozpoznawanie 
tekstu w językach chińskim, japońskim 
i koreańskim

PORÓWNANIE EKSPORTOWANYCH 
DOKUMENTÓW: lepsze porównywanie 
cyfrowych PDF i nowe opcje eksportu 
do programu Microsoft® Word z trybem 
śledzenia zmian

TWORZENIE INTERAKTYWNYCH 
FORMULARZY PDF: zbieraj informacje 
lub twórz wydajne szablony dokumentów 
- zarówno od podstaw jak i oparte 
na istniejących dokumentach PDF

• •

Rozmaite tryby przeglądania plików PDF: pełnoekranowy, widok pojedynczej strony 
lub dwóch stron (obok siebie), strona-po-stronie lub z ciągłym przewijaniem • •

Przeszukuj i nawiguj po dowolnych plikach PDF, włącznie z zeskanowanymi
• •

POPRAWIONE
(do 55% szybsze)

Powody do przejścia na FineReader PDF 15
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Edytowanie i modyfikowanie plików PDF
Edytuj wszelkie typy plików PDF: skanowane, przeszukiwalne, cyfrowe • •

Edytuj tekst w akapitach w dowolnych plikach PDF, 
z przechodzeniem tekstu z wiersza do wiersza •

Wyszukaj i zamień tekst w plikach PDF korzystając po określonych 
słowach kluczowych

•

POPRAWIONE
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NOWE

NOWE



Edytuj układ strony w plikach PDF: przesuwaj, dodawaj lub zmieniaj bloki tekstu i obrazy na stronie

Zmieniaj formatowanie tekstu w akapitach: czcionka, wielkość, styl, odstępy, 
wyrównanie, kolor i kierunek pisania

•

•

Dodawaj nowy tekst na stronach plików PDF (nowe wiersze lub całe akapity) • •

Edytuj tekst w poszczególnych komórkach tabeli •

Wydobywaj tekst, tabele lub obrazy z plików PDF jednym kliknięciem • •

Zarządzaj stronami, zakładkami, hiperłączami, obrazami, załącznikami, nagłówkami itp.
• •

Rozdzielaj pliki PDF według rozmiaru pliku, liczby stron lub po zakładkach •

Zarządzaj znakami wodnymi i pieczątkami, lub dodawaj numerację automatyczną • •

Przeglądaj, edytuj i usuwaj metadane • •

Uzupełniaj interaktywne formularze PDF • •
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POPRAWIONE

NOWE

NOWE

Twórz i edytuj uzupełnialne (interaktywne) formularze PDF

Twórz pliki w formatach PDF, PDF/A lub PDF/UA z dokumentów papierowych, 
plików obrazów, plików Microsoft® Office oraz innych formatów

•

•

Łącz dokumenty w różnych formatach w jeden plik PDF • •

Konwertuj pliki PDF do formatów edytowalnych i przeszukiwalnych •

Inteligentna konwersja plików PDF (automatyczne wykrywanie jakości warstwy tekstowej, 
pozyskiwanie tekstu z pól formularza oraz pól tekstowych)

•

Dodawaj tagi do plików PDF i osadzaj czcionki wykorzystywane w plikach PDF • •

Przetwarzanie kilku plików PDF naraz • •
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Konwersja i tworzenie plików PDF

Usuwaj dane poufne i informacje osobowe w plikach PDF • •

Chroń pliki PDF za pomocą haseł • •

Dodawaj i weryfikuj podpisy cyfrowe • •
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Porównywanie dokumentów1

Porównuj dokumenty w różnych formatach i odnajduj różnice
• •

Odnajduj różnice w tekście treści, nagłówkach i stopkach lub numeracji •

POPRAWIONE
40 języków

POPRAWIONE

38 języków
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Współpraca przy plikach PDF
Zaznaczaj, opisuj, odpowiadaj na i zarządzaj komentarzami i dyskusjami w plikach PDF • •
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•

POPRAWIONE
•

POPRAWIONE

•
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Edytor OCR do zaawansowanej konwersji dokumentów do formatów edytowalnych i przeszukiwalnych

Konwertuj skany dokumentów, fotografie cyfrowe i dokumenty papierowe 
do formatów edytowalnych i przeszukiwalnych

•

•

Konwersja dokumentów wielojęzycznych (wsparcie dla rozpoznawania OCR 192 języków) • •

Wysoka dokładność OCR języków chińskiego, japońskiego i koreańskiego •

Dokładne zachowanie układu dokumentu i formatowania jego elementów • •

Wstępne przetwarzanie obrazów pod kątem obrazów zeskanowany oraz fotografii dokumentów • •

Narzędzie do weryfikacji i edytor tekstu do szybkiej weryfikacji i poprawiania wyników rozpoznawania •

Tworzenie własnych słowników i języków; uczenie wzorców do rozpoznawania dokumentów 
o niestandardowych lub dekoracyjnych znakach, ligaturach lub czcionkach

• •
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POPRAWIONE

POPRAWIONE

Zapisuj wyniki porównania jako kompletny dokument Microsoft Word pokazujący różnice 
w trybie śledzenia zmian

Weryfikuj różnice między dokumentami wykorzystując tryb weryfikacji jeden-obok-drugiego 
lub listę różnic

•

•

Zapisuj wyniki porównań do listy różnic lub jako kompletny dokument w formacie PDF 
z różnicami wymienionymi w formie zaznaczeń i komentarzy • •
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Scentralizowane zarządzanie licencjami w sieci LAN za pomocą narzędzia zarządzania licencjami

Zautomatyzuj zdalne wdrażanie na wielu stacjach roboczych naraz w sieci LAN •

•

Wsparcie dla rozwiązań wirtualnego pulpitu i aplikacji dla użytkowników Licencji Zdalnych •

Dostosowane ustawienia programu FineReader wykorzystujące obiekty zasad grupy (GPO) •

Licencje do użytkowania programu FineReader z rozwiązaniami RPA •

1 Dostępne wyłącznie w ABBYY FineReader PDF 15 Corporate
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Licencje i wdrożenie

•

POPRAWIONE
•

Własne Zadania Automatyczne przygotowane specjalnie dla potrzeb najczęściej wykonywanych zadań

Folder roboczy do automatyzacji zadań konwertowania dokumentów 
dla pojedynczych użytkowników lub grup roboczych

•

•

Interfejs Wiersza Polecenia (CLI) do zadań konwertowania i porównywania dokumentów • •
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Zautomatyzuj procesy digitalizacji, 
konwersji i porównywania1

•

POPRAWIONE

•

Digitalizacja dokumentów 
i zaawansowane narzędzia OCR

•

•

•

•

•

•


