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Co je aplikace ABBYY FineReader?

 

ABBYY FineReader  
pro profesionály v právní oblasti 

Právnické kanceláře i právní oddělení ve společnostech se rutinně věnují 
práci s tisíci dokumenty denně – od příprav obhajob přes smlouvy, záznamy 
klientů až po patentové dokumentace a archivy jednotlivých případů. 
Efektivita a produktivita profesionálů v oblasti práva do značné míry závisí 
na jejich schopnosti rychle vyhledat a získat zásadní informace a pohodlně 
pracovat s takovými dokumenty.

Aplikace ABBYY FineReader představuje ideální komplexní řešení pro advokáty, právní 
kanceláře a jejich zaměstnance při jejich každodenní práci, protože její součástí jsou:

•  nejlepší technologie OCR, nepostradatelný nástroj pro objevování i každodenní 
právnickou praxi;

•  kompletní sada nástrojů pro zpracovávání a úpravy PDF, díky níž je práce s právními 
dokumenty hračka;

•  exkluzivní funkce porovnávání dokumentů v různých formátech, které přesně zjistí a 
prezentují změny v libovolném dokumentu.

Komplexní, ale přesto snadno použitelné: jediné kompletní řešení pro práci s tištěnými 
dokumenty a dokumenty PDF pokrývající veškeré potřeby profesionálů v oblasti práva.

„Vždy hledáme lepší a efektivnější 
způsoby zlepšování našich obchodních 
postupů a procesů. 
ABBYY FineReader nám pomáhá 
efektivně pracovat s množstvím 
dokumentů, jimiž se zabýváme, např. 
se smlouvami, dopisy a spisy klientů.”

Manažer pro práci s dokumenty, 
Clifford Chance

 

„Díky produktům společnosti ABBYY 
dokážeme nyní při práci se soubory 
PDF ušetřit významné množství času a 
dokážeme také kdykoli získat 
dokumenty z prostředí Microsoft 
SharePoint rychle a pohodlně.”

Stefan Ziemer,
CMS Hasche Sigle

„Aplikace ABBYY FineReader umožnila 
našemu oddělení dosahovat vyšší 
efektivity během každodenní práce a 
pomáhá ním lépe podporovat naše 
interní klienty i jejich dodavatele. 
Nadchla nás přesnost a spolehlivost 
tohoto inovativního produktu.”

Manažer IT,
Eversheds
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•  Převody naskenovaných tištěných 
dokumentů do dokumentů aplikací 
Word, Excel®, PDF s možností 
vyhledávání a dalších formátů

•  Vytváření PDF s možností vyhledávání 
pro další archivaci

•  99,8%* přesnost díky více než 20 letům 
zkušeností společnosti ABBYY s vývojem 
vlastních technologií OCR

•  192 jazyků rozpoznávání ve všech 
kombinacích a slovníková podpora 48 
jazyků

•  Automatizace díky funkci Hot Folder pro 
plánování  častého převodů dokumentů

•  Vyhledávání a zvýrazňování důležitých míst v 
dokumentech a jejich označování záložkami

•  Citace textu a získávání potřebných 
informací z PDF

•  Úpravy textu a obrázků v PDF

•  Redigování důvěrných informací a 
odstraňování skytých údajů

•  Zabezpečení dokumentu digitálním 
podpisem a heslem

•  Přidávání, odstraňování a změna 
uspořádání stránek

•  Slučování několika souborů do jednoho 
nebo vytváření jednoho souboru z vybraných 
stránek

•  Zjišťování rozdílů v textu v digitálních i 
tištěných dokumentech

•  Lze použít pro širokou škálu formátů 
(Word, PowerPoint®..., skeny, obrázky a 
PDF)

•  Zaměření se na důležité rozdíly a 
ignorování jednoduchých změn rozvržení, 
mezer a formátování

•  Podpora 35 jazyků

•  Ukládání výsledků porovnávání jako 
dokumenty aplikace Word nebo PDF

•  Sdílení výsledků porovnávání za účelem 
diskuse o nich
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