
     
 

ABBYY Fine Reader -מדריך מהיר למשתמש   
  

  :eaderRine F BBYYAהתקנת 
  . עמוד ההורדות– il.co.abbyy.www שהורדת מהאתר  exe.PE10FR הקובץ הרץ את

  . או בצע אקטיבציה Trial–הרץ את התוכנה ובחר מצב ניסוי 

 rialT –מצב ניסוי 

כאשר כל מסמך מורכב ,  מסמכים50 יום מיום ההתקנה על 15ניתן לביצוע למשך מצב ניסוי 

  .A4 דפי 2ממקסימום 

  מצב אקטיבציה

 תהליך האקטיבציה בטוח לחלוטין . ברישיון התוכנה שבידךהכנס את המספר הסידורי המצוי

ת דרכים נוספו.הדרך המהירה והקלה ביותר לבצע אקטיבציה היא דרך האינטרנט. ואנונימי

 רישום באתר החברה מבטיח . או טלפון או פקסe-mailלביצוע האקטיבציה הם דרך 

   .אפשרות לקבל תמיכה וקשר עם החברה

  

  המרת מסמך בקליק אחד
ניתן )  קורא תווים אופטי  OCR) -  optical character readerבשבל רוב משימות ה 

דרך המהירה ביותר להמיר שזו ה ) one click scenarios(  בתסריט קליק אחד להשתמש

  .מסמך

  

' משימה מהירה'בחר את תסריט ההמרה הרצוי בתיבת הדיאלוג , החל את האפליקציה

)Quick Tasks (ובחר את הקובץ שברצונך להמיר.  

  .אקסל או אדוב  אקרובט, זיהוי המסמך ייפתח באפליקציה שבחרת כמו וורד

  

  .ך תפריט קבצי הקשרודר 'התחל'ניתן להמיר בקליק אחד גם דרך תפריט ה

  

  המרת מסמך סטנדרטי 

לך ממשק אינטלגנטי שעוזר להמיר כל מסמך סרוק או  מספק ABBYY Fine Readerה 

,  לתוך טווח רחב של תבניות אלקטרוניות כולל וורדPDFצילום ממצלמה דיגיטלית וגם קבצי 

  . בר חיפושPDF ו HTML, אקסל

בצע את , מסך תסריט בקליק אחד שלך אינה מוגדרת מראש ב OCRאם משימת ה 

  : הבאים להמרה של מסמך סטנדרטיהשלבים

 סריקת המסמך/פתיחה .1



     
 

או אם '  PDFמסמך 'או ' תמונה' בסרגל הכלים בחר OPENלחץ על כפתור ה  •

 .'סריקה'ברצונך לעבד מסמך לחץ על כפתור ה

 .תהליך הזיהוי מתחיל באופן אוטומטי. בחר את המסמך שברצונך להמיר •

 : פתוחה מוצגת בשלושה חלונות/הסרוקההתמונה  •

ניתן להשתמש בכלים מחלון .  מראה את התמונה המקורית–חלון תמונה  .1

 .בכדי לבחור את איזורי הזיהוי בכדי לבצע התאמה אישיתהתמונה 

 . מראה את התוצאה של המסמך המזוהה–חלון טקסט  .2

את  מראה את התמונה המקורית בפרטי פרטים ועוזר לאמת –חלון הזום  .3

 .המסמך המזוהה במידת הצורך

 שמירת המסמך  .2

 ,RTF, DOC, XLS, PDF,HTML: ט  הכולל\ תומך במספר צורות פלקFineReaderה 

PPT, TXT, DBF, CSV, LIT, DOCX, XLSX  ו PDF/A .   

  .ותן שם לקובץ' שמור'לחץ על כפתור ה, בחר את המערך הרצוי ואת הפורמט הרצוי

  

  eReaderABBYY Fin לכפתורי קיצור 

  CTRL+K  סריקת תמונה

  PDF  CTRL+Oפתיחת תמונה או קובץ 

  CTRL+E  ניתוח מערך העמוד

  CTRL+R  קריאת העמודים שנבחרו

  CTRL+SHIFT+R  קריאת מסמך

  CTRL+F7  בדיקת איות

  CTRL+S  שמירת עמודים

  CTRL+ALT+S  שמירת תמונות

  

נמצאת במדריך למשתמש  ABBYY FineReaderהרשימה המלאה של כפתורי הקיצור של 

  .'עזרה'ובקובץ ה

   ABBY ScreenShot Reader –קריאת צילומי מסך 

בעזרת כלי זה .   ABBYY FineReader 10.0זוהי אפליקציה עצמאית נפרדת המגיעה עם 

ניתן ליצור צילומי מסך או לקחת חלק מהמסך ולהמירם מיידית למסמך שניתן לעריכה כמו 

  .מסמך וורד או אקסל

  צריכים לבצע קודם ABBYY FineReader 10.0 proffesional editionשים ב המשתמ

  . שלהםABBYY FineReader 10.0הרשמה של העותק של ה 



     
 

   יש ללכת לABBY ScreenShot Readerבכדי להתחיל להשתמש ב 

ABBYY FineReader 10.0 Start All Programs ולבחור ב ABBY ScreenShot 

Reader . לוחצים על כפתור ה . הפורמט אליו רוצים להמיריש לבחור את'capture ' ובוחרים

  .י לחיצה ממושכת על הכפתור השמאלי בעכבר וגרירת העכבר"את האיזור הרצוי ע

  

  הרשמה
 שברשותך בכדי להגן על ההשקעה שלך מפני ABBYYיש לבצע בהרשמה של העותק של 

  :להנות מההטבות הבאותבנוסף ניתן . אובדן התוכנה או אובדן המספר הסידורי

 תמיכה טכנית בחינם •

 ABBYYהנחה ברכישות עתידיות של תוכנות  •

 .עדכונים רגילים ומידע על מוצרים שעומדים לצאת, טיפים על המוצר •

  למשתמשי ABBY ScreenShot Reader אפליקציית –בונוס  •

     ABBYY FineReader 10.0 proffesional Edition 

  

י לחיצה "תוך כדי תהליך האקטיבציה או אחרי תהליך האקטיבציה עניתן לבצע את ההרשמה 

Helpעל  Register Now . ניתן גם להירשם דרך האינטרנט באתר :

http://registration.abbyy.com/  , מידע הקשר האישי . י מילוי טופס ההרשמה"או ע

  . ולא יחשף לצד שלישיABBYYי "שתספק יהיה מאובטח ע

  

  תמיכה
  :תתמיכה נוספ

    support/com.abbyy.www://http : באתר הכללידף התמיכהב •

 il.co.abbyy.www://http: בדף התמיכה באתר המקומי •

  .il.co.abbyy@info : ל"בדואבפניה  •

 


