ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT

ABBYY® FineReader® PDF 16
és ABBYY® FineReader ® 15 összehasonlítás
Miért frissítsünk

FineReader PDF 16 -ra?

•
pedig segíti a PDF-dokumentumokal végzett jobb és gyorsabb munkát.
•
az újratervezett és továbbfejlesztett oldaleszközökkel és az új „Oldalak rendezése” eszközzel.
•

A FineReader PDF 16 egy 64 bites alkalmazás a nagyobb teljesítmény érdekében x64 Windows platformon.

•
rekonstrukciót tesznek lehetővé.
•
való üzembe helyezés támogatása, az egyszerűsített licencfrissítési folyamat, az új WIX-alapú telepítő és a konkurrens
licencekkel már kompatibilis ingyenes PDF Viewer teszi a FineReader PDF-et a vállalati szintű használatra alkalmassá.
• SVG-ből PDF-be: Kereshető PDF-fájlok létrehozása vektoros SVG formátumú dokumentumokból, például rajzokból
és diagramokból

PDF-szerkesztő: Megtekintés, szerkesztés,
megjegyzések, védelem és együttműködés

ABBYY FineReader PDF 15 ABBYY FineReader PDF 16

Tetszőleges PDF megtekintése és keresése

+

+

Bármilyen típusú PDF szerkesztése: szkennelt, kereshető, digitális

+

+

Oldalak manipulálása PDF-ben (hozzáadás, eltávolítás, elforgatás stb.)

+

+ Javított
+ ÚJ

„Oldalak rendezése” eszköz
PDF űrlapok kitöltése és szerkesztése

+

+

PDF-fájlok szerkesztése, védelme és digitális aláírása

+

+

Megjegyzések, jelölések és megjegyzések a PDF-fájlokhoz

+

+

+

+

PDF-ek létrehozása
PDF, PDF/A vagy PDF/UA létrehozása papíralapú
dokumentumokból, képfájlokból, Microsoft® Office-ból,
PDF-ekből és más formátumokból

+ ÚJ

Kereshető PDF-fájlok létrehozása vektoros SVG formátumból
Interaktív PDF űrlapok létrehozása

+

+

Dokumentum konvertálás és OCR
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A PDF-eket és a beolvasott dokumentumokat
szerkeszthető és kereshető formátumokká alakíthatja

+

+

Az ABBYY OCR motor

+

+ Javított

A dokumentum elrendezésének pontos megőrzése

+

+ Javított
+ ÚJ

Belső előfeldolgozás dokumentumosztályozással kombinálva

Dokumentum összehasonlítás
(csak a FineReader PDF Corporate verzióban)
Különböző formátumú dokumentumok összehasonlítása
(szerződések, PDF-ek, szkennelt dokumentumok, MS® Office),
Különbségek a FineReader PDF-ben vagy a Változások
követése módban egy Microsoft® Word dokumentumban

+

+

+

+

+

+

+

+ Javított

Automatikus dokumentum átalakítás
(csak a FineReader PDF Corporate verzióban)
Hot Folder a dokumentumátalakítási feladatok automatizálásához
egyéni felhasználók vagy kis munkacsoportok számára

Felhasználói felület
Intuitív felhasználói felület

+ ÚJ

A PDF-szerkesztő szalag stílusú felülettel
Integráció a Microsoft® Office-szal PDF, és szkennelt dokumentumok
konvertálásához, létrehozásához, küldéséhez és összehasonlításához

+

+

Licencelés és telepítés
+ ÚJ

WIX alapú telepítő
+

Egyszerű telepítés

+ ÚJ

Natív x64 alkalmazás
Rugalmas engedélyezési lehetőségek szervezetek számára

+

Ingyenes PDF Viewer alkalmazás szervezetek számára
– immár kompatibilis a konkurrens licenceléssel

+
+ ÚJ

Telepítés a Microsoft Azure-ban
Licenckezelő eszközök szervezetek számára

+ Javított

+

+ Javított
+ ÚJ

© 2022 ABBYY Europe GmbH. ABBYY FineReader © 2022 ABBYY Development Inc. ABBYY and ABBYY FineReader are either
registered trademarks or trademarks of ABBYY Development Inc. and/or its affiliates. These designations can also be logos,
product or company names (or part of any of the above) of ABBYY Development Inc. and/or its affiliates and may not be used
without consent of their respective owners. #14885

www.pdfszoftver.hu

