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ABBYY FineReader nedir?

 

ABBYY FineReader 
 Hukuk Alanında Çalışanlar için 

Hukuk şirketleri ve şirket içi hukuk departmanları her gün rutin olarak 
başvurular, sözleşmeler, müşteri kayıtları, patent belgeleri ve dava 
dosyaları gibi binlerce belge çalışır. Hukuk alanındaki profesyonellerin 
etkinliği ve verimliliği de çoğunlukla, önemli bilgileri çabucak arayıp bulma 
ve bu belgelerle rahatça çalışabilme becerilerine bağlıdır.

Hukuk firması çalışanlarına ve bağımsız hukukçulara günlük çalışmaları için ideal bir 
hepsi bir arada çözüm sunan ABBYY FineReader;

•  Sunduğu lider OCR teknolojisi ile belge inceleme işlemleri ve günlük hukuki 
uygulamalar için vazgeçilmez bir araçtır.

•  Hukuki belgelerle çalışmayı çocuk oyuncağı haline getiren PDF işleme ve düzenleme 
araçlarıyla dolu eksiksiz bir settir.

•  Farklı biçimlerdeki belgeleri karşılaştırma işlevi ile belgelerin değişik versiyonları 
arasındaki farklılıkları doğru bir şekilde belirler ve gösterir.

Hem hepsi bir arada, hem kullanımı kolay; kağıt ve PDF belgeleriyle çalışan hukuk 
profesyonellerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan eksiksiz bir çözüm.

“İş süreçlerimizi geliştirmek için sürekli 
olarak daha iyi ve daha verimli yollar ararız. 
ABBYY FineReader sözleşme, mektup 
ve müşteri dosyaları gibi sayısız belge 
ile etkili bir şekilde çalışmamıza 
yardımcı oluyor.”

Belge Üretim Müdürü, 
Clifford Chance

 

“ABBYY ürünleri sayesinde artık 
PDF'lerle çalışırken önemli ölçüde 
zaman kazanıyoruz ve her seferinde 
belgeleri Microsoft SharePoint’ten hızlı 
ve rahat bir şekilde alabiliyoruz.”

Stefan Ziemer,
CMS Hasche Sigle

“ABBYY FineReader, departmanımızın 
günlük çalışmalarında daha yüksek bir 
verime ulaşmasını sağladı; bu sayede 
kurum içi müşterilerimize ve onların 
tedarikçilerine daha iyi destek 
olabiliyoruz. Bu ileri görüşlü ürünün 
doğruluğu ve güvenilirliği bizi etkiledi.”

BT Müdürü,
Eversheds
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OCR ve Belge Dönüştürme

Günlük PDF araçları

Farklı biçimlerdeki belgeleri karşılaştırma

* ABBYY’nin kurum içi testlerine göre
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•  Taranan kağıt belgelerini Word, Excel®, 
içinde arama yapılabilen PDF ve diğer 
formatlara dönüştürün

•  İleride arşivlenmek üzere içinde arama 
yapılabilen PDF oluşturun

•  ABBYY’nin OCR teknolojileri 
geliştirmekteki 20 yılı aşkın deneyimi 
sayesinde %99,8* doğruluk oranı

•  Tüm kombinasyonlarla 192 tanıma dili 
ve 48 dilde sözlük desteği

•  Belge dönüştürme zamanını ve sıklığını 
programlamak için Hot Folder ile 
otomasyon sağlayın

•  Belgede önemli yerleri arayın, vurgulayın ve 
yer imiyle işaretleyin

•  Metinden alıntı yapın ve PDF’lerdeki gerekli 
bilgileri ayıklayın

•  PDF’deki metinleri ve resimleri düzenleyin

•  Görülmemesi gereken bilgileri karartın ve gizli 
verileri kaldırın

•  Dĳital imza ve parola ile belgeyi güvenli hale 
getirin

•  Sayfa ekleyin, silin ve sayfa   sıralamasını 
değiştirin

•  Birden fazla dosyayı tek dosyada birleştirin 
veya seçtiğiniz sayfa(lar)dan ayrı bir dosya 
oluşturun

•  Dĳital ve kağıt belgelerdeki metin 
farklarını tespit edin

•  Farklı dosya biçimleri için kullanılabilir 
(Word, PowerPoint® ..., taramalar, 
resimler ve PDF’ler)

•  Önem taşıyan farklılıklara odaklanın ve 
düzen, boşluklar, biçimlendirmedeki 
basit farklılıkları görmezden gelin

•  35 dili destekler

•  Karşılaştırma sonuçlarını Word veya PDF 
belgesi olarak kaydedin

•  Karşılaştırma sonuçlarını tartışmak üzere 
paylaşın
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