
ABBYY FineReader 14
BELGELERİNİZ İŞ BAŞINDA

ABBYY FineReader 14, profesyonel seviyede OCR’ı güçlü ve kullanımı kolay bir PDF çözümü ve çok 
gelişmiş bir belge karşılaştırma işlevi ile birleştiriyor. Her ofis için olmazsa olmazı niteliğinde 
araçlar sunan FineReader 14’ün birçok farklı sürümü bulunuyor. İhtiyaçlarınıza en uygun sürümün 
hangisi olduğunu görmek için arka sayfadaki beceriler grafiğine göz atın!

PDF'leri ve taranmış 
belgeleri dönüştürün

Belgeleri
karşılaştırın

PDF'leri
düzenleyin 
ve üzerlerine 
yorum ekleyin

Dönüştürme 
işlemlerini otomatikleştirin



Sistem gereksinimleri

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

• Microsoft Windows Server® 2016 / 
2012 / 2012 R2 / 2008 R2 

Arayüz dilleri, ilgili dil için Windows 
desteği gerektirir.

Donanım
• SSE2 yönerge setleri ile 1 GHz veya 

daha hızlı x86 veya x64 işlemci

• 1024 MB RAM (4 GB RAM önerilir)

• Standart program kurulumu için 1,2 
GB boş disk alanı ve programın 
optimum düzeyde çalışması için de 
ek 1,2 GB boş alan

• 1024x768 veya üstü çözünürlükte 
ekran

• Seri numaranızı etkinleştirmek için 
internet bağlantısı gereklidir

• Klavye, fare veya diğer işaret cihazı

Terminal Sunucusu 
Desteği
ABBYY FineReader 14'in terminal 
modda çalışması aşağıdaki 
konfigürasyonlarda test edilmiştir:

• Microsoft Windows Server 2012 R2, 
2008 R2 (Uzak Masaüstü, 
RemoteApp ve Uzak Masaüstü 
Web Erişimi)

• Citrix XenApp 7.9 (sunucu 
üzerinden erişilen kurulu uygulama 
kullanılarak)

Tarayıcılar ve Çok İşlevi 
Çevre Birimler
FineReader; TWAIN- ve WIA- uyumlu 
tarayıcıları, çok işlevli çevre birimleri 
(MFP'ler) ve tarama modundaki hepsi 
bir arada cihazları destekler.

Desteklenen Biçimler

Girdi biçimleri
• PDF, PDF/A dahil

• Görüntü biçimleri (TIFF, JPEG, JPEG 
2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, 
DjVu, XPS*)

• Düzenlenebilir biçimler** (DOC(X), 
XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, 
TXT, ODT, ODS, ODP)

Kaydetme biçimleri
• PDF, PDF/A dahil

• Görüntü biçimleri (TIFF, JPEG, JPEG 
2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, 
DjVu, XPS*)

• Düzenlenebilir biçimler (DOC(X), 
XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, 
ODT)

• E-kitap biçimleri (EPUB, FB2)

* Microsoft .NET Framework 4.0 gereklidir.

** Microsoft Office veya Apache 
OpenOffice gereklidir.
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Güçlü OCR ve belge dönüştürme teknolojilerini temel PDF becerileriyle birleştiren FineReader, 
PDF’ler ve taranmış belgelerle çalışmak için tek bir çözüm sağlamasının yanında, belgeleri 
kolayca karşılaştırıp metinlerin dijital ve taranmış kopyaları arasındaki farkları bulma imkanı 
sunuyor. ABBYY FineReader 14 ile şunları yapabilirsiniz:

• PDF’nin kaynağı ne olursa olsun, günlük PDF görevlerini hızla ve kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

• ABBYY'nin güçlü OCR ve belge dönüştürme teknolojileri sayesinde yeniden yazma ve yeniden 
biçimlendirme mecburiyetinden kurtularak zaman kazanabilirsiniz.

• Belgeleri yüksek kaliteli bir şekilde dönüştürmek, PDF'lerle çalışmak ve belgeleri karşılaştırma için tek 
bir çözümden yararlanabilirsiniz.

Size en uygun FineReader sürümünün hangisi olduğunu görün:

PDF'leri ve taranmış belgeleri dönüştürün

Taranmış ve dijital fotoğrafı çekilmiş belgeleri analiz 
eder ve görüntüleri yüksek kalitede ön işlemden geçirir

OCR Editörü ve redaksiyon araçları ile belgeleri düzenlenebilir 
dijital biçimlere (Microsoft Office vb.) hatasız dönüştürür

190’dan fazla tanıma dilini destekler

Dijital arşivleme için PDF’ler oluşturur

PDF'leri düzenleyin ve üzerlerine yorum ekleyin

Doğrudan taranmış ve dijital PDF'lerle çalışır: Dosyaları 
düzenleme ve açıklama ekleme, görüntüleme ve arama, 
metinleri ve tabloları yeniden kullanma, içeriği paylaşma 
ve koruma, formları doldurma imkanı sunar

Dijital biçimlerden PDF’ler oluşturur (MS Office vb.)

Belgeleri karşılaştırın

Aynı belgenin sürümleri arasındaki farkları bulur: kağıda 
basılı, salt görüntü (jpeg, gif vb.), PDF veya dijital (Microsoft 
Office vb.) dahil tüm kombinasyonları karşılaştırabilir

Belirlenen farklılıkları, açıklama içeren bir PDF olarak veya 
bir Microsoft Word dosyası olarak paylaşma olanağı tanır

Kuruluşlar ve çalışma grupları için

Şirketler ve kuruluşlar için eş zamanlı lisanslama

Yerel ağlarda birden fazla kullanıcılı lisans  yönetimi

Microsoft SharePoint ile entegrasyon (okuma, 
kullanıma alma/iade etme)

Ölçeklenebilir kurumsal indirimler

Dönüştürme işlemlerini otomatikleştirin

Otomatik Görevler

Gözetimsiz dönüşüm (toplu veya zamanlanmış), 
“izlenen” klasörler (Hot Folder)

Yüksek verimli gözetimsiz dönüşüm (Hot Folder)

Standard Corporate Enterprise
Özellikler
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Ürünler ve eğitim videoları, sektörel kullanım örnekleri, fiyatlandırma 
bilgileri, işletmeler için toplu lisanslama ve diğer faydalı bilgiler 
için www.ABBYY.com/tr-tr/finereader adresine gidin!
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