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"אנו תמיד מחפשים דרכים טובות ויעילות יותר 
לשיפור התהליכים העסקיים שלנו. 

ABBYY FineReader מסייע לנו לעבוד בצורה 
יעילה עם המסמכים הרבים שאנו מטפלים בהם, 

כגון חוזים, מכתבים ותיקי לקוחות".

מנהל הפקת מסמכים, 
Clifford Chance

 

"הודות למוצרי ,ABBYY אנו יכולים כעת לחסוך 
זמן רב בעבודה עם קובצי PDF ויכולים לאחזר 

Microsoft SharePoint  מסמכים מתוך
במהירות ובנוחות לכל מטרה".

סטפן זימר, 
CMS Hasche Sigle

ABBYY FineReader" אפשר למחלקה שלנו 
לשפר את היעילות בעבודתנו היומיות, ומסייע לנו 

לתמוך טוב יותר בלקוחות הפנימיים שלנו
ובספקיהם. הופתענו לטובה מהדיוק והאמינות 

של מוצר מתקדם זה".

IT,מנהל  
Eversheds

?ABBYY FineReader מה זה

 

משרדי עורכי דין ומחלקות משפטיות בתוך חברות עובדים באופן שגרתי עם 
אלפי מסמכים מדי יום ביומו - החל בכתבי טענות, חוזים, רשומות לקוחות  
 וכלה במסמכי פטנטים וארכיונים של תיקים. היעילות והפרודוקטיביות של 
אנשי מקצוע בתחום המשפטי תלויה במידה רבה ביכולתם למצוא ולאחזר 

במהירות מידע חיוני, ולעבוד בנוחיות עם מסמכים כאלה. 

ABBYY FineReader הוא פתרון מושלם מסוג "הכל באחד" עבור שותפים,
עמיתים וצוות העובדים מהתחום המשפטי בעבודתם היומיומית, מפני שהוא כולל:

• טכנולוגיה מעולה לזיהוי תווים אופטי (OCR), כלי חיוני לגילוי ולעבודה משפטית יומיומית. 

• ערכה מלאה של כלים לעיבוד ולעריכת קובצי ,PDF שהופכת עבודה עם מסמכים משפטיים 
לבריזה קלה.

• פונקציה בלעדית להשוואת מסמכים בתבניות שונות, שמאתרת ומציגה באופן מדויק שינויים
במסמך כלשהו.

פתרון כולל אך קל לשימוש: פתרון מלא יחיד לעבודה עם מסמכי נייר ו-
PDF שעונה לדרישותיהם של אנשי מקצוע בתחום המשפטי.
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OCR והמרת מסמכים

כלי PDF יומיומיים

השוואת מסמכים בתבניות שונות

ABBYY לפי הבדיקות הפנימיות של *

תיקון מבנה טבלה התאמת אזורי מסמך אימות תוצאות

בדיקה, עריכה
ועיצוב של

תוצאות זיהוי

,Excel® ,Word-המרת מסמכי נייר סרוקים ל
קובצי PDF ותבניות אחרות הניתנות לחיפוש

יצירת קובצי PDF הניתנים לחיפוש לארכוב עתידי

*99.8% דיוק הודות ליותר מ-02 שנות ניסיון של
 ABBYY בפיתוח טכנולוגיות OCR משלה

192 שפות לזיהוי בכל השילובים ותמיכה במילון  
 ב-84 שפות

אוטומציה באמצעות הכלי "תיקייה חמה" 
(Hot Folder) לתזמון הזמן והתדירות של 

המרת מסמכים

חיפוש, הדגשה והוספת סימניות במקומות 
החשובים במסמך

PDF  ציטוט טקסט וחילוץ המידע הנדרש מקובצי

PDF עריכת טקסטים ותמונות בתוך

עריכת מידע סודי והסרת נתונים מוסתרים

אבטחת המסמך באמצעות חתימה דיגיטלית וסיסמה

הוספה, מחיקה וסידור מחדש של עמודים

שילוב של כמה קבצים בקובץ אחד או יצירת קובץ 
נפרד מתוך העמודים שנבחרו

זיהוי הבדלי טקסט במסמכים דיגיטליים 
ובמסמכי נייר

,...PowerPoint®) יעיל למגוון רחב של תבניות
(PDF סריקות, תמונות וקובצי ,Word 

התמקדות בהבדלים החשובים תוך התעלמות
משינויים פשוטים בפריסה, רווחים ועיצוב

תמיכה ב-35 שפות

PDF או Word שמירת תוצאות ההשוואה כמסמך

 שיתוף תוצאות ההשוואה כדי לדון בהם

PDF Word

השוואת מסמכים בתבניות קבצים שונות
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כלים לסימון טקסט ציטוט וחילוץ מידע גישה לכל הכלים
PDF לקובצי
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