
Met een combinatie van krachtige OCR en superieure  
PDF-functionaliteit biedt FineReader een totaaloplossing voor het 

werken met PDF’s en gescande papieren documenten.  
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01 | Conversie van PDF’s en scans
Al meer dan 20 jaar is ABBYY FineReader synoniem voor OCR (Optical Character Recognition). 
Het stelt professionals en kenniswerkers over de hele wereld in staat om efficiënter met 
documenten om te gaan – zij kunnen de informatie die voorheen was opgesloten in papieren 
documenten en afbeeldingen nu digitaliseren en verwerken, zodat ze de relevante informatie 
sneller vinden en documenten beter kunnen classificeren voor langdurige archivering.

02 | PDF’s bewerken en van commentaar voorzien
PDF’s zijn de de-facto standaard geworden voor het delen van informatie. Met FineReader 14 
zijn gescande of gedigitaliseerde PDF’s toegankelijk voor direct gebruik. U kunt elk type 
PDF bewerken en beveiligen, PDF-formulieren invullen, samenwerken met collega’s en 
 gemakkelijk PDF’s maken en delen met anderen.

03 | Documenten vergelijken
Het vergelijken van de tekst van verschillende versies van een document is een tijdro-
vende en moeizame opgave. FineReader 14 biedt een efficiënte en snelle manier om 
tekstuele verschillen tussen twee documentversies te vinden en zeker te stellen dat de 
oorspronkelijke tekst niet op belangrijke punten is gewijzigd. Nu kunt u heel eenvoudig 
de definitieve versie van een contract in Word vergelijken met de gescande kopie die uw 
partner ondertekend heeft teruggestuurd – snel, gemakkelijk en efficiënt.

04 | Automatische conversie
Soms zijn er gewoon teveel documenten en kunnen ze niet één voor één worden verwerkt. 
Met ABBYY FineReader 14 is dat geen probleem meer. Met de Hot Folder tool kunt u de 
automatische verwerking van documenten plannen, zodat u de aandacht op andere taken 
kunt richten. U kunt vertrouwen op FineReader voor de batchconversie van afbeeldingen en 
scans naar doorzoekbare PDF- en PDF/A-documenten voor langdurige archivering, of voor de 
conversie van documenten naar bewerkbare formaten, zoals Microsoft® Word en Excel®.

ABBYY FineReader 14 is een alles-in-één OCR- en PDF-software voor een grotere bedrijfsproductiviteit bij het werken 
met documenten. Met krachtige tools voor de eenvoudige verwerking van gescande documenten en PDF’s.

Uw totaaloplossing voor het 
werken met documenten 
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Scannen en converteren van documenten naar 
bewerkbare formaten
• Met een tot 99,8 %* nauwkeurige herkenning en het 

behoud van de exacte lay-out en formattering krijgt u 
documenten in bewerkbare bestanden (zoals Microsoft® 
Office en OpenOffice® Writer documenten) die er net zo 
uitzien als het origineel. 

• Exacte reconstructie van tabellen – ook met complexe 
structuren – voor het direct in Microsoft® Excel® uitvoe-
ren van bewerkingen en berekeningen.

• Ondersteunt meer dan 190 talen, waaronder ook de 
nieuw toegevoegde herkenning van éénregelige  
mathematische formules en fonetische symbolen.

• Superieure conversieresultaten van documenten die 
direct met FineReader worden gescand, dankzij de  
automatische voorbewerking van afbeeldingen.

Controleren en corrigeren van  
herkenningsresultaten
• Naast elkaar vergelijken van het originele document en 

de herkende tekst geeft een snel overzicht van mogelijk 
problemen met tekens en van herkende delen die moe-
ten worden aangepast. 

• Verificatiefunctie voor het systematisch controleren van 
elk onduidelijk teken met – indien nodig – een onmiddel-
lijke correctie.

* Volgens interne testen van ABBYY. Het resultaat is qua nauwkeurigheid, snelheid  
 en formattering afhankelijk van de kwaliteit van het document en de instellingen  
 van de scanner.

Conversie van 
PDF's en scans 01

Maak PDF's geschikt voor digitale archivering
• Nauwkeurige conversie van gescande documenten naar 

doorzoekbare PDF- en PDF/A-bestanden voor het langdu-
rig archiveren en snel opvragen van documenten via een 
trefwoord.

• MRC-compressie verkleint de omvang van PDF-bestan-
den en bespaart opslagruimte en kosten, met behoud 
van de visuele kwaliteit van documenten.

Onderweg informatie verzamelen en verwerken
• Conversie van gescande artikelen en boeken naar 

e-book formaten, zoals EPUB® en FB2 voor leesgemak 
onderweg.

• Dankzij de geavanceerde voorbewerking van de afbeel-
dingen leveren documenten die zijn vastgelegd met 
digitale camera‘s conversieresultaten met dezelfde 
uitzonderlijke kwaliteit als gescande documenten.

De belangrijkste
functies
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Documenten en informatie beveiligen
• Censureren van gevoelige informatie, zodat deze later 

niet kan worden opgevraagd – dit kan zelfs gelijktijdig 
op meerdere plaatsen in het document. 

• Snel verwijderen van “verborgen gegevens” in PDF- 
documenten – metadata, tekstlagen, commentaren, 
bijgevoegde bestanden, bladwijzers, etc.

• Wachtwoordcontrole op verschillende niveaus beperkt 
het openen, afdrukken of gebruiken van informatie in 
een PDF.

• Bewaking van de integriteit en authenticiteit van PDF’s 
door het gebruik van één of meer digitale handtekenin-
gen.

PDF's maken
• Maak PDF’s via een scanner, van Office-documenten of 

elke andere toepassing met een printfunctie via een 
virtuele printer.

• PDF’s in batches aanmaken of het samenvoegen van 
verschillende bestandsformaten in één PDF-document.

• MRC-compressie bij het maken van PDF’s levert dezelf-
de visuele kwaliteit bij een kleinere bestandsomvang.

Handige PDF-viewer met extra's
• Door FineReader als uw standaard PDF-viewer te ge-

bruiken, kunt u direct aan de slag met elke gescande 
of gedigitaliseerde PDF.

• Zodra een PDF wordt geopend is deze direct doorzoek-
baar, zelfs als hij met een scanner is gemaakt. 

• Eenvoudig maken en bewerken van bladwijzers om snel 
belangrijke delen van een document te kunnen terug-
vinden.

• Gemakkelijk door documenten navigeren dankzij meer-
dere weergavemogelijkheden.

Samenwerken met collega's
• Met de veelzijdige tools voor commentaren en aante-

keningen kunt u feedback en ideeën uitwisselen met 
collega‘s en de status van commentaren volgen.

• Tekenfuncties voor commentaar bij diagrammen, grafie-
ken, tekeningen en andere elementen van een docu-
ment, behalve tekst.  

Bewerken en modificeren van PDF-documenten
• Direct in een PDF typo’s corrigeren en andere kleine 

wijzigingen aanbrengen – dit werkt voor zowel digitaal 
gemaakte als gescande documenten.

• Herindelen of toevoegen van nieuwe pagina’s en zelfs 
afbeeldingen toevoegen en verplaatsen.

• Toevoegen, wijzigen en verwijderen van documenteigen-
schappen (metadata).

• Invullen van interactieve velden in PDF-formulieren.

Extractie van informatie
• Snel tabellen en tekst extraheren door een deel van 

een digitaal of gescand PDF-document te selecteren – 
zonder aanvullende tekstherkenning.

PDF's bewerken en van  
commentaar voorzien02
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* Mogelijk zijn kosten voor een telefoon- of internetverbinding van toepassing.

• Via het intuïtieve startscherm zijn alle standaardtaken 
beschikbaar voor het werken met alle soorten gescan-
de papieren documenten en PDF's.

• Dankzij de eenvoudige en duidelijke gebruikersinterfa-
ce kunt u zowel gewone als meer complexe taken snel 
en gemakkelijk uitvoeren.

• Door de intelligente herkenning van documenttypes zijn 
geen extra handmatige bewerkingen nodig, terwijl de 
resultaten uitstekend zijn.

Gebruiksvriendelijk 

• ABBYY Screenshot Reader: hiermee kunt u tekst of 
tabellen op uw beeldscherm kopiëren en direct omzet-
ten in bewerkbare en herbruikbare tekst die u in uw 
documenten kunt plakken – opnieuw typen is dus niet 
nodig.

• Gratis technische ondersteuning.*

Bonus voor geregistreerde klanten

• Snel vinden van belangrijke tekstwijzigingen tussen 
twee versies van hetzelfde document, zelfs als deze 
een verschillend formaat hebben – bijv. een gescand 
papieren document en de originele versie in Word.

• Eenvoudige controle, dankzij de intuïtieve navigatie 
langs de ontdekte verschillen die in beide documenten 
worden gemarkeerd.

• Gevonden verschillen kunnen worden geëxporteerd als 
commentaren in een PDF of als logboek met wijzigingen 
voor het gemakkelijk delen met anderen.

Documenten  
vergelijken03

• Automatische conversie van documentbatches met de 
Hot Folder tool: gewoon FineReader 14 instellen op de 
“volging” van een map op een lokale schijf, netwerk-
schijf, ftp-server of een Postvak IN en alle binnenko-
mende documenten worden automatisch verwerkt.

• Er zijn geavanceerde instellingen beschikbaar voor het 
verbeteren van de tekstherkenning en de kwaliteit van 
de conversie.

• De documentverwerking kan eenvoudig worden ge-
pland voor uitvoering op een bepaald tijdstip. 
 

Automatische  
conversie  04
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ABBYY FineReader 14 is verkrijgbaar in drie varianten, afgestemd op verschillende behoeften bij het werk met documenten. 
Van de dagelijkse behandeling van PDF’s en gescande documenten tot de geautomatiseerde conversie van documentbat-
ches voor de digitale archivering. Van individueel gebruik tot installaties voor een afdeling of een gehele organisatie. 

ABBYY FineReader 14 Standard Corporate Enterprise

01 | Conversie van PDF's en scans

02 | PDF's bewerken en van  
        commentaar voorzien   

03 | Documenten vergelijken —

04 | Automatische conversie —
5.000 pagina's per maand  

via Hot Folder*
2 kernen

10.000 pagina's per maand  
via Hot Folder*

4 kernen

Volumelicenties —

* Het aantal pagina‘s per maand wordt elke 30 dagen opnieuw ingesteld. Download 
30 dagen TESTVERSIE

Kies de juiste  
FineReader

Uw documentverwerking –  
uw FineReader
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Ondersteunt medewerkers bij de 
documentverwerking, ongeacht welke 
afdeling of aan de verwerking gestel-
de eisen. FineReader 14 combineert 
OCR, PDF-bewerking en documentver-
gelijking, zodat het geschikt is voor 
een groot aantal taken bij de verwer-
king van PDF’s en gescande documen-
ten. Uw medewerkers hebben voldoen-
de aan deze multifunctionele software 
voor documentverwerking. 

De alles-in-één software voor de 
verwerking van documenten

Informatie in papieren documenten is  
snel opvraagbaar voor het gemakkelijk 
doorzoeken, bewerken, becommentariëren,  
hergebruiken, delen en beveiligen.  
FineReader bespaart u de tijd die eerder 
verloren ging met het opnieuw typen, 
formatteren en opzoeken van   
documenten, zodat u belangrijkere  
dingen kunt doen.

Snelle toegang tot informatie 
in alle documenttypes

Het maken, bewerken en definitief 
opleveren van documenten als team 
of met externe partners is nu veel 
gemakkelijker dankzij een samenwer-
kingstool waarmee het toevoegen van 
commentaren en notities, het toe-
kennen van statussen en het vinden 
van relevante wijzigingen gemakkelijk 
wordt gemaakt. Zorg dat uw groeps-
activiteiten effectief verlopen met een 
tool die de samenwerking onder-
steunt.

Efficiënt samenwerken
FineReader is net zo internationaal als 
uw bedrijf. De software „leest“ docu-
menten in meer dan 190 talen en in 
elke combinatie van talen. Bovendien 
wordt de taal waarin een document is 
geschreven automatisch herkend.

Meertalig voor uw  
meertalige documenten

Voordelen voor teams

ABBYY  
FineReader 14 

neemt de  
informatie die is  
opgesloten in  

papieren  
documenten en 

PDF's en maakt die 
verwerkbaar voor 
efficiënte werk-  

en samenwerkings-
processen.

De voordelen voor 
u en uw bedrijf
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Multifunctionele teams realiseren een hogere 
productiviteit met deze complete en veelzijdige 
software. FineReader is geschikt voor meerdere 
afdelingen en wordt gebruikt in veel industriële 
sectoren. De software kan bedrijfsbreed worden 
ingezet en zorgt voor een efficiënte documentver-
werking in het hele bedrijf.

Vertrouwde leverancier voor een 
hogere productiviteit bij het  
werken met documenten

FineReader is eenvoudig qua implementatie 
en licentiebeheer – ongeacht het type licentie 
en aantal werkstations – en daarom gemakke-
lijk te installeren in elk bedrijf.

Eenvoudig te implementeren 
en gebruiken

Dankzij aantrekkelijke volumekortingen en de lage 
instapmogelijkheid kunt u gemakkelijk meerdere 
medewerkers gebruik laten maken van ABBYY 
FineReader. In plaats van medewerkers met 
verschillende documenttaken te voorzien van ver-
schillende tools, kunt u nu elke medewerker met 
één multifunctionele tool laten werken – en uw 
kosten per gebruiker verlagen door meer licenties 
van dezelfde leverancier te betrekken. 

Kosteneffectief

Afhankelijk van de gebruiksfrequentie en om-
vang van de organisatie hebben IT-managers 
de vrijheid en flexibiliteit om te kiezen wat het 
beste past bij hun huidige infrastructuur en 
behoeften – met de wetenschap, dat zij over 
de nodige schaalbaarheid beschikken voor 
toekomstige behoeften. 

Flexibele licentiemogelijkheden

Voordelen voor het bedrijf

Voordelen voor IT 
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Volumelicenties 
voor bedrijven

FineReader 14 Corporate en Enterprise bieden eenvoudige en flexibele licentiemogelijkheden die passen bij de behoeften van 
elke organisatie – van kleine bedrijven tot multinationals, onderwijs- en overheidsinstellingen.

Licentietypes

Beschikbaar voor:
CORPORATE &
ENTERPRISE
Editie PER WERKPLEK TERMINAL  

SERVER CONCURRENT SITE

Type licentie
Licentie voor meerdere 
gebruikers voor lokaal 

gebruik op werkstations.

Terminal-licentie voor toe-
gang op afstand tot soft-
ware op client- computers.

Netwerklicentie, gedeeld 
binnen een LAN, voor 

lokaal gebruik op  
werkstations.

Open licentie voor lokaal 
gebruik op werkstations.

Ideaal voor 

Organisaties van elke 
omvang met gedecentrali-
seerde netwerken, LANs, 
of werkstations die niet 
zijn aangesloten op het 
netwerk, zoals laptops.

Organisaties die terminal 
services gebruiken om 

hun medewerkers toegang 
te geven tot software of 

complete desktops.

Organisaties of afdelin-
gen binnen LANs, waar 

meerdere medewerkers af 
en toe de software willen 

gebruiken.

Organisaties met strikte 
beveiligingsprocedures, 

waarbij werkstations geen 
toegang hebben tot het 

internet. 

Gebruiksfrequentie Normaal Normaal Incidenteel Normaal

Aantal gebruikers Gelijk aan het aantal  
aangeschafte licenties.

Gelijk aan het aantal  
aangeschafte licenties.

Beperkt door het aantal 
gelijktijdige gebruikers.

Gelijk aan het aantal 
aangeschafte licenties; 

vereist een afzonderlijke, 
schriftelijke overeenkomst.

Aantal licenties* Min. 5 licenties Min. 5 licenties Min. 5 licenties Min. 50 licenties

Blijf tegen een redelijke prijs up-to-date met de nieuwste ABBYY technologie. Bij aankoop van de jaarlijkse Upgrade Assurance voor 
ABBYY volumelicenties, krijgen klanten automatisch upgrades naar nieuwe productversies zodra deze worden vrijgegeven.

Upgrade Assurance

* Licenties voor één afzonderlijke gebruiker zijn verkrijgbaar via de ABBYY online shop en ABBYY wederverkopers.

CONTACT OPNEMEN  sales_eu@abbyy.com
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• Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7

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

• De talen van de gebruikersinterface vereisen de onder-
steuning van Windows voor de overeenkomstige taal.

• PC met minimaal 1 GHz (x86 of x64) en SSE2  
ondersteuning  

• 1 GB RAM (4 GB RAM aanbevolen)

• 1,2 GB vrije schijfruimte voor standaard software- 
installatie plus 1,2 GB extra voor een optimale werking 
van het programma 

• Monitor met een resolutie van 1024x768 of hoger

• Internetverbinding voor de productactivering. Mogelijk 
zijn er kosten voor de internetverbinding.

• Toetsenbord, muis of ander aanwijsapparaat

Invoerbestandsformaten

• PDF, incl. PDF/A

• Beeldformaten – TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, 
BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS* 

• Bewerkbare formaten** – DOC(X), XLS(X), PPT(X),  
VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP

Uitvoerbestandsformaten

• PDF (doorzoekbaar, alleen afbeelding, tekst en afbeel-
dingen), incl. PDF/A (1a, 1b, 2a, 2b, 2u, 3a, 3b, 3u) 

• Beeldformaten – TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, 
BMP, PCX, DjVu

• Bewerkbare formaten – DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, 
RTF, TXT, CSV, ODT

• E-Book formaten – EPUB, FB2

Ondersteunde bestandsformatenSysteemvereisten

* Microsoft .NET Framework 4.0 vereist.

** Voor het maken van PDF-bestanden van bewerkbare formaten moet Microsoft Office of 
Apache® OpenOffice op de computer zijn geïnstalleerd.

Technische specificaties

© 2017 ABBYY Production LLC. ABBYY, ABBYY FineReader en FineReader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van ABBYY Software Ltd.; Datalogics®, The DL Logo®, PDF2IMG™ en DLE™ zijn handelsmerken van Datalogics, Inc.; Adobe®, The Ado-
be Logo®, Adobe® PDF Library™, Powered by Adobe PDF Library logo, Reader® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen; deze software is afgeleid van RSA Data Security, Inc. 
MD5 Message-Digest-algoritme. Dit product bevat software ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Alle rechten voorbehouden.  Dit product bevat 
coderingssoftware geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com); Microsoft, Windows, Excel, en Windows Server zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen; Apache en OpenOffice 
zijn gedeponeerde handelsmerken van The Apache Software Foundation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Het gebruik van deze merken impliceert geen aanbevelingen door The Apache Software Foundation; EPUB is een gedeponeerd handelsmerk van 
het IDPF (International Digital Publishing Forum). Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.

Headquarter Europe
ABBYY Europe GmbH
Landsberger Str. 300, 80687 München, Duitsland
Telefoon: +49 89 69 33 33 0
sales_eu@abbyy.com, www.ABBYY.com 
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