
ABBYY FineReader 14 מה זה

מדריך להתחלה מהירה

התקנה והפעלה

.PDF לצורך עריכה, המרה והשוואה של מסמכי נייר וקובצי (OCR) הוא יישום מקיף של זיהוי תווים אופטי ABBYY FineReader 14

ניתן להתקין רישיונות ABBYY FineReader® 14 Standard בהתקנה עצמאית בלבד. כדי להתקין את התוכנה במחשב שלך, לחץ לחיצה
כפולה על הקובץ Autorun.exe שנמצא בדיסק ההתקנה או במדיית הפצה אחרת, ופעל לפי ההוראות שבמסך.

לאחר התקנת FineReader 14 Standard, עליך לבצע אקטיבציה באינטרנט, באמצעות דואר אלקטרוני או טופס אקטיבציה המקוון באתר
.activation.ABBYY.com/FineReader בכתובת ABBYY

ניתן להתקין רישיונות ABBYY FineReader® 14 Corporate ו-Enteprise במחשבים מרובים (רשת) או במחשב יחיד. עם זאת, אם  ברשותך
רישיונות משתמש מרובים (במיוחד מסוג 'בו-זמנית'), מומלץ לבצע התקנה מסוג 'מחשבים מרובים' (רשת). רק התקנה מסוג זה מאפשרת

  לך לנצל יכולות רשת כגון פריסה אוטומטית בתחנות עבודה, ניהול רישיונות מרוכז ושיתוף רישיונות מסוג 'בו-זמנית' בין משתמשים מרובים.

התקנה במחשב יחיד
אם אתה מתקין את FineReader 14 Corporate או Enterprise במחשב אחד עם רישיון שתומך בהתקנה במחשב יחיד, לחץ לחיצה כפולה על  הקובץ
 Autorun.exe שנמצא בדיסק ההתקנה או במדיית הפצה אחרת, בחר בסוג ההתקנה "מחשב יחיד", ופעל לפי ההוראות שבמסך באשף ההתקנה.

לאחר ההתקנה, עליך לבצע הפעלה באינטרנט, באמצעות דואר אלקטרוני או טופס ההפעלה האלקטרוני באתר ABBYY בכתובת
.activation.ABBYY.com/FineReader

התקנה במחשבים מרובים (רשת)
ניתן להתקין ולהפעיל את התוכנה במחשבים מרובים ברשת מקומית בשתי דרכים:

LAN בכמה מחשבים ברשת FineReader 14 שממנה ניתן להתקין עותקים של ,(LAN) 1) יצירת התקנה ניהולית ברשת מקומית
 זו ולהפעיל אותם באמצעות שרת רישיונות.

2) יצירת חבילת התקנה, שניתן להשתמש בה להתקנה ולהפעלה אוטומטית של FineReader 14 במחשבים מרובים ברשתות שונות.

לביצוע ההתקנה, לחץ לחיצה כפולה על הקובץ Autorun.exe שנמצא בדיסק ההתקנה או במדיית הפצה אחרת, בחר בסוג ההתקנה
 "מחשבים מרובים", ופעל לפי ההוראות שבמסך.

לקבלת מידע מפורט על התקנת FineReader ברשת, עיין במדריך מנהל המערכת הכלול בתפוצת התוכנה (ניתן למצוא קישור למדריך
 בממשק ההפעלה האוטומטית).
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FineReader הפעלת
:ABBYY FineReader 14 ניתן להתחיל לעבוד עם

• על-ידי לחיצה על הסמל של FineReader 14 בתפריט ההתחלה של Windows® או על-ידי לחיצה כפולה על הסמל שנמצא 
בשולחן העבודה.

 PDF הקובץ ייפתח בעורך .PDF ולחיצה כפולה על קובץ PDF כיישום ברירת המחדל של קובצי FineReader 14 על-ידי הגדרת •
.FineReader 14 של

• על-ידי לחיצה עם הלחצן הימני על קובץ ב-Explorer Windows ולחיצה על האפשרות ערוך עם ABBYY FineReader 14 או על האפשרות 
 המר עם ABBYY FineReader 14 בתפריט הקיצור.

חלון משימה חדשה
כאשר אתה מתחיל לעבוד עם FineReader 14 על-ידי לחיצה על הסמל או מה-Apps Windows, החלון משימה חדשה ייפתח בכרטיסייה

 פתיחה. באמצעות קיצורי הדרך שבכרטיסייה זו, תוכל לבצע את רוב הפעולות הנפוצות במסמכים שלך. עבור לכרטיסייה 'סריקה' כדי
לעבוד עם מסמכי נייר, ולכרטיסייה 'השוואה' כדי למצוא את ההבדלים בין שתי גרסאות של מסמך.

יצירת מסמכים דיגיטליים באמצעות סורק או מצלמה  PDF הצגה ועריכה של מסמכי

המרת תמונות וקובצי PDF לתבניות 
אחרות באמצעות כלים מתקדמים.

יצירת קובצי PDF מתמונות ומסוגי קבצים 
.Excel®-ו Word אחרים, כגון מסמכי

המרת תמונות וקובצי PDF לתבניות 
אחרות באמצעות אפשרויות מפושטות

השוואת שתי גרסאות של מסמך (סריקות, 
מסמכי PDF וקבצים הניתנים לעריכה)

רישום
בצע רישום לעותק ABBYY FineReader 14 שברשותך כדי לקבל את ההטבות הבאות:

• תמיכה טכנית ללא תשלום

• ABBYY Screenshot Reader, יישום בונוס לזיהוי טקסט בצילומי מסך

• אפשרות לשחזר את המספר הסידורי שלך בעת התקנה מחדש של המערכת, במקרה שתאבד אותו

על מנת לבצע רישום ל-FineReader 14, לחץ על האפשרות רישום בתפריט העזרה, או השתמש בטופס הרישום המקוון בכתובת 
.www.ABBYY.com/registration 

http://www.ABBYY.com/registration


פתח כל קובץ PDF וחפש בתוכו
הזן מילות מפתח לחיפוש בטקסט, בהערות ובמטה-נתונים בכל סוג של קובץ PDF, אפילו סרוק.

היעזר בכלי PDF רבי-עצמה
 .PDF הפעל וכבה את לוח הכלים של אבטחה, עריכה והוספת הערות של

PDF ערוך טקסט ותמונות במסמכי
.PDF תקן שגיאות כתיב, שנה גופנים, וערוך או מחק תמונות בכל מסמך

חלץ טקסט ונתונים
בחר קטע טקסט או טבלה, ולחץ על הלחצן שעל הלוח שיופיע כדי להעתיק את הקטע ללוח העריכה כטקסט, 

כטבלה עם נתונים או כתמונה.

נהל עמודים ותוכן PDF נוסף
כאן תוכל לבחור ובקלות למחוק, לחלץ ולסובב עמודים או להוסיף עמודים חדשים. צור וערוך סימניות 

כדי להקל על הניווט במסמכים. נהל קבצים המצורפים למסמך וחתימות דיגיטליות. 

PDF מילוי טופסי
מלא כל טופס אינטראקטיבי: FineReader 14 מדגיש את כל האלמנטים שניתן למלא, ושומר את הנתונים 

 .PDF-שלך כחלק מקובץ ה

הגנה על תוכן משינויים לא מורשים
הוסף הגנת ססמה וחתימות דיגיטליות, הסר מידע סודי ומטה-נתונים.

סקור מסמכי PDF והוסף להם הערות
השתמש בכלים להוספת הערות כדי להדגיש ולהוסיף הערות לטקסט או שרטט צורות משלך כדי להדגיש 

אזורים ספציפיים ולהוסיף להם הערות. כל ההערות מוצגות בלוח ההערות.

עריכת מסמכי PDF והוספת הערות
(MFP) כולל מסמכים שהגיעו ממדפסות רב-תכליתיות ,PDF מאפשר לך לפתוח ולערוך כל סוג של מסמך ABBYY FineReader 14

ומסורקים אחרים. לחץ על האפשרות פתח מסמך PDF בחלון משימה חדשה, בחר קובץ PDF, וה-FineReader 14 יפתח אותו בעורך,
 שם תוכל לערוך את התוכן ואת ההערות של המסמך.

עמודים

כלים להוספת הערות כלים לעריכת טקסט ותמונה

סימניות

חיפוש

קבצים מצורפים

חתימות דיגיטליות

כלים לחתימה ולהגנה

לוח הערות: סקור הערות ועקוב אחר סטטוסים



הוסף, הסר, ארגן
 מחדש ושלב קבצים

לחץ על המרה

ציין הגדרות משימה

המרת מסמכי PDF וסריקות
באמצעות ABBYY FineReader באפשרותך: 

• להמיר סריקות ומסמכי PDF לתבניות שניתן לערוך (כולל OpenDocument Text ,Excel® ,Word ועוד) לצורך עריכה נוספת ושימוש חוזר.

• ליצור קובצי PDF ניתנים לחיפוש, מסריקות וממסמכים שניתן לערוך, כגון קובצי Excel® ,Word ו-®PowerPoint, לצורך שיתוף מאובטח
 או אחסון לטווח ארוך בארכיון.

משימות המרה מהירה בחלון 'משימה חדשה'
באפשרותך להשתמש בקיצורי דרך של משימה בחלון משימה 
 חדשה כדי להמיר במהירות לפחות קובץ אחד לתבנית אחרת 

או כדי למזג מספר קבצים לקובץ אחד.

עורך זיהוי התווים האופטי (OCR) מספק כלי זיהוי מתקדמים
עורך זיהוי התווים האופטי (OCR) מאפשר לך לשלוט בכל שלב של תהליך זיהוי התווים האופטי (OCR)*: התאמת אזורי זיהוי, ביצוע הגהה

ואימות לטקסט מזוהה, תרגול FineReader לזיהוי תווים חדשים ועוד. לחץ על האפשרות פתח בעורך זיהוי תווים אופטי (OCR) בחלון
  משימה חדשה.

* אם השתמשת בגרסאות קודמות של ABBYY FineReader, תזהה חלון זה בקלות - הוא מספק פונקציונליות זהה.

  .Windows-או מתפריט ההתחלה ב FineReader 14-מהתפריט כלים ב (OCR) באפשרותך גם לפתוח את עורך זיהוי התווים האופטי

1. לחץ על המשימה הנדרשת בחלון משימה חדשה.

2. בחר את הקבצים שברצונך להמיר בתיבת הדו-שיח פתיחה.

3. ציין את ההגדרות הרצויות, ולחץ על המרה:

לאחר שתלחץ על הלחצן 'המרה', 
FineReader 14 ימיר את המסמכים 

לתבנית הרצויה.

בדוק אזורים מזוהים אם ביצעת התאמה של אזורים כלשהם, לחץ על זיהוי

שמור מסמך

חלונית תמונה

בדוק תוצאות זיהוי
(OCR) תווים אופטי 

חלונית טקסט



השוואת מסמכים (FineReader Corporate ו-Enterprise בלבד)
התכונה 'השוואת מסמכים' מאפשרת לך למצוא במהירות הבדלי טקסט בין שתי גרסאות של אותו המסמך, גם אם הן בתבניות שונות, 

.Microsoft® Word וקובץ (או בתבנית תמונה PDF-ב) לדוגמה סריקה

תמיכה טכנית
אם יש לך שאלות בנוגע ל-ABBYY FineReader 14, תוכל למצוא מידע על השימוש ב-FineReader 14 ועל התקנתו במקורות הבאים:

• תיעוד העזרה (לחץ על עזרה בתפריט עזרה).

www.ABBYY.com/support בכתובת ABBYY מדף העזרה הטכנית באתר של •

לסיוע נוסף, ניתן ליצור קשר עם התמיכה הטכנית של ABBYY בכתובת OnlineSupport.ABBYY.com או ליצור קשר עם שירות התמיכה
www.abbyy.com/en-ee/support/contacts/ :עבור המדינה שלך בכתובת 

באפשרותך להתחיל בהשוואת מסמכים מהחלון משימה חדשה (הכרטיסייה השוואה) או מהתפריט כלים ב-FineReader או
.Windows-מתפריט ההתחלה ב 

משימות המרה מהירה בחלון 'משימה חדשה'
Hot Folder של FineReader הוא כלי אוטומציה רב-עצמה להמרה של מסמכים לתבניות שניתן לערוך אותן ולחפש בהן. הוא מציע מגוון

.Windows-או מתפריט ההתחלה ב FineReader -מתפריט הכלים ב Hot Folder רחב של הגדרות המרה ואפשרויות תזמון גמישות. פתח את 

1. הגדר תזמון (חד-פעמי או חוזר)

2. ציין את התיקייה שמכילה את המסמכים שברצונך להמיר

3. ציין אפשרויות עיבוד ושמירה

 FineReader ימיר את הקבצים באופן אוטומטי.

השוואת שני מסמכים סקירת הבדלים DOCX שמור את התוצאות כרשימה בקובץ
 או כקובץ PDF עם הבדלים עם הערות

  ,The DL  Logo® ,Datalogics® .ABBYY Software Ltd הינם סימני מסחר רשומים או סימנים מסחריים של חברת FineReader -ו ,ABBYY FineReader ,ABBYY .ABBYY Production LLC  2017 ©
לוגו ™PDF2IMG® וכן ™DLE  הינם סימנים מסחריים של חברת ,®Inc. Adobe  הלוגו של ,™Adobe®, Adobe® PDF Library  לוגו ®Powered by Adobe PDF Library, Reader הינם סימני מסחר רשומים או סימנים

 מסחריים של חברת Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. תוכנה זו הינה נגזרת בחלקה מאלגוריתם MD5 Message-Digest של .RSA Data Security, Inc מוצר זה כולל תוכנה
שפותחה על ידי OpenSSL Project לשימוש ב-Toolkit. (http://www.openssl.org/). OpenSSL מוצר זה כולל תוכנת הצפנה מאת ,Eric Young (eay@cryptsoft.com). Microsoft, Windows וכן

   Windows Server  הינם סימני מסחר רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. EPUB הינו סימן מסחרי רשום של
Part #FR14QRCA4ua_il .כל סימני המסחר האחרים שייכים לבעליהם המתאימים IDPF (International Digital Publishing Forum). 
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