
BROCHURA DE PRODUTO

Concebido para a conversão de documentos de elevado volume, o ABBYY FineReader Server converte 
automaticamente grandes coleções de documentos em repositórios digitais pesquisáveis e acessíveis. 
Esta oferta de conversão de OCR e PDF baseada no servidor converte documentos digitalizados e 
eletrónicos em PDF, PDF/A, Microsoft Word ou outros formatos para pesquisa, retenção de longo prazo, 
colaboração ou processamento adicional, de forma rápida, precisa e automática.

O ABBYY Recognition Server 1.0, 2.0, 3.0, 3.5 e 4.0 são considerados as versões anteriores do ABBYY 
FineReader Server. O Recognition Server foi integrado à linha única de software FineReader. 

Desduplicação 

Para otimizar as pesquisas e 
evitar converter o mesmo ficheiro 
mais do que uma vez, o ABBYY 
FineReader Server 14 R2 agora 
consegue identificar e ignorar 
ficheiros duplicados. Esta fun-
cionalidade poupará recursos 
do sistema e a quota de páginas 
dos clientes permitida pela sua 
licença. 

Página Web para OCR e 
conversão  

O ABBYY FineReader Server 14 
R2 inclui uma nova página web 
onde os funcionários dos clientes 
podem facilmente aceder a um 
serviço de conversão de docu-
mentos, alimentado pelo ABBYY 
FineReader Server. 

Agora os funcionários dos clientes 
podem converter documentos di-
retamente nos seus browsers, sem 
necessidade de instalar quaisquer 
componentes adicionais. 

Melhoramentos da com-
pressão e dos códigos de 
barras  

• Compressão MRC melhorada. 

• Nova rede neural para uma 
melhor deteção de códigos de 
barras. 
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Outras atualizações recentes 

Auditoria de repositório

Fornece relatórios sobre duplicados 
encontrados e o número de 
documentos pesquisáveis e não 
pesquisáveis 

REST API 

O FineReader Server pode ser usado 
através da REST API

Assinatura digital 

Os documentos PDF podem ser 
protegidos com uma assinatura digital 

Desenhos técnicos 

Qualidade melhorada do reconheci-
mento de desenhos técnicos 

Perfis de processamento de imagens 

Capacidade de combinar definições de 
pré-processamento em perfis  

Ajuda online 

Premir “F1” abre a ajuda online por 
predefinição 

OCR com tecnologia IA 

• Chinês 

• Japonês 

• Coreano 

• Árabe 

Indexação 

A etapa de indexação pode ser adicio-
nada independentemente de o fluxo de 
trabalho ter ou não OCR 

JPEGs

Incorporar imagem original (JPEG) em 
PDF 

Retirada de licenças 

Retire licenças de estações de 
indexação e digitalização em caso de 
inatividade 

Editor de scripts 

Novas melhorias introduzidas no editor 
de scripts 

Ignorar documentos com 
assinaturas digitais 

Configurações avançadas para 
trabalhar com documentos com 
assinaturas digitais 
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