התקנת ABBYY FineReader 11
הכנס את הדיסק לכונן  CD/DVD-ROMבמחשבך.
ההתקנה תתחיל באופן אוטומטי.

אם ההתקנה אינה מתחילה אוטומטית ,לחץ לחיצה כפולה על קובץ ה Setup.exe -שעל הדיסק .ב-
 ,Windows XPבאפשרותך להתקין את התוכנה באמצעות בחירה בהוספה או הסרה של תוכניות
בלוח הבקרה.

ביצוע אקטיבציה לABBYY FineReader 11 -
בעת ההרצה הראשונה של  ,ABBYY FineReaderאשף ההפעלה יבקש ממך לבצע אקטיבציה
באמצעות הכנסת המספר הסריאלי של רישיונך .האקטיבציה אנונימית לחלוטין.
קיימות שלוש אפשרויות האקטיבציה הבאות:
• באמצעות האינטרנט )הדרך המהירה והקלה(
• באמצעות אימייל
• באמצעות הטלפון )אפשרות זו לא קיימת בכל הגרסאות של המוצר(
ישנן גרסאות של המוצר בהן האקטיבציה תתבצע באמצעות האינטרנט באופן אוטומטי.
לפרטים נוספיםwww.abbyy.com/activation ,

התקנת  ABBYY FineReader 11ברשת מקומית
גרסת ה Corporate -בלבד
אם רכשת  ,ABBYY FineReader 11 Corporate Editionברשותך רישיון צף ,אשר מאפשר
התקנת התוכנה על כל המחשבים ברשת מקומית .אולם ניתן להפעיל את התוכנה על מספר
מחשבים השווה למספר הרישיונות הצפים שרכשת.
לגרסת ה Corporate -יש פונקציונליות נוספת ברשת:
• רישיון צף
• תמיכה בסורקים ומכשירים רב-תכליתיים ברשת.
• המרה אוטומטית של קבצים המגיעים לספריות ברשת ,לתיבות מייל ומקורות .FTP
• המרת קבצים משותפים על ידי משתמשים שונים.
התקנה נכונה של התוכנה מאפשרת שימוש בכל היתרונות המתוארים .ההתקנה האוטומטית
מאפשרת לך מהירות וגמישות בהתקנת  ABBYY FineReader 11 Corporate Editionברשת
מקומית ,מכיוון שאינך צריך להתקין את התוכנה ידנית על כל עמדת מחשב.
תהליך ההתקנה כולל את השלבים הבאים:
 .1התקנה אדמיניסטרטיבית:
א .התקנת שרת רישיונות ומנהל רישיונות
ב .יצירת נקודת התקנה אדמיניסטרטיבית .נקודת ההתקנה האדמיניסטרטיבית נוצרת
באמצעות מתן שם שרת והעתקת חבילת ההתקנה מדיסק ההתקנה לתיקייה בשרת.
 .2הוספת רישיונות למנהל הרישיונות והפעלתם.
 .3התקנת  ABBYY FineReaderעל תחנות עבודה.
למידע נוסף על התקנת התוכנה ,ראה את המדריך לאדמיניסטרטור.

התחל ABBYY FineReader 11
באפשרותך להתחיל את התוכנה:
• באמצעות בחירת בתפריט הStart -
• ישירות מ®Microsoft® Word®, Excel® or Outlook -
• באמצעות לחיצה ימנית בעכבר על קובץ ב Windows Explorer -ובחירת ABBYY
FineReader 11 > Open in ABBYY FineReader 11

המרת קובץ באמצעות לחיצה אחת
 FineReaderמציעה לך מבחר של משימות מוגדרות מראש להמרות הכי נפוצות ,אשר יכולות לסייע
לך בהמרת מסמכים בקליק אחד.
תוכל לראות את חלונית המשימות כאשר תריץ את  ABBYY FineReaderאו באמצעות לחיצה על
כפתור משימה חדשה בחלון הראשי.

 ABBYY FineReader 11צעד אחר צעד
אם ברצונך גמישות ושליטה על ההגדרות בזמן הזיהוי וקבלת טיפים לתוצאות זיהוי טובות יותר,
פרטים בנוגע לשלב ההמרה של המסמך שלך ויותר ,באפשרותך להשתמש בחלון הראשי של
 ABBYY FineReaderבשלושה צעדים פשוטים:
צעד 1
פתח/סרוק מסמך
באפשרותך:
• לסרוק מסמך מנייר
• לפתוח קובץ  PDFאו קובץ תמונה
• לצלם תמונה של מסמך מנייר עם מצלמה דיגיטלית או מצלמה בטלפון ולפתוח אותה
צעד 2
קרא המסמך
כאשר אתה פותח תמונה בתוכנה ,התוכנה מזהה את הטקסט באופן אוטומטי .אולם ,חזור על צעד
זה ידנית אם ברצונך לשנות חלק מהגדרות הזיהוי .באפשרותך גם לשנות את אפשרויות הזיהוי
מברירת המחדל ולבצע את התהליך ידנית.
צעד 3
שמור/שלח המסמך
בחר את פורמט השמירה ,שלח באמצעות אימייל את הטקסט שזוהה ,או שלח לחשבונך ב-
kindle.com.

המרת קבצים מהירה יותר

כדי ש FineReader -יזהה את הקבצים מהר יותר ,בחר:
 .1מצב שחור-לבן
עיבוד של שחור-לבן מהיר יותר ויוצר קבצים קטנים יותר.
תמיד תשמש במצב זה עם מסמכי טקסט פשוט ואם אינך
זקוק לצבעים במסמך.
 .2מצב קריאה מהירהבחר במצב זה על מנת לעבד מספר רב
של מסמכים באיכות גבוהה עם פריסה פשוטה.

יישומים נוספים
) Screenshot Readerבונוס למשתמשים רשומים(
 ABBYY Screenshot Readerהינו יישום קל לשימוש המאפשר צילום מסך ולכידת טקסט
וטבלאות.

) Business Card Readerקיים רק במהדורת ה(Corporate -
) ABBYY Business Card Readerל (Windows -הינו יישום יעיל
וקל להוצאת פרטי קשר מכרטיסי ביקור לתוך  Outlookמבלי
להקליד את הפרטים.

המרת תמונות
 ABBYY FineReader 11מבצעת המרת תמונות דיגיטליות של מסמכים לטקסט הניתן לעריכה.
טכנולוגיית ה OCR -ממצלמה דיגיטלית מתקנת באופן אוטומטי תצלומים ממצלמה דיגיטלית על מנת
שיהיו יותר מתאימים לזיהוי אופטי .באפשרותך גם לתקן באופן ידני עיוותי פרספקטיבה ולהגביר את
הבהירות והניגודיות בתמונות באמצעות עורך התמונה תחת Edit Image (Page > Edit Page
(...Image

רישום התוכנה
?מדוע להירשם
:למשתמשים רשומים היתרונות הבאים
ABBYY Screenshot Reader ,יישום חינם
גישה לתמיכה טכנית
מידע על מוצרים שעומדים לצאת

•
•
•

:ABBYY FineReader11 - דרכים להירשם ל2 יש
• באפשרותך לרשום את המוצר בעת ביצוע האקטיבציה או מאוחר יותר באמצעות לחיצה על
Help > Register
www.ABBYY.com/registration :• או שבאפשרותך למלא טופס הרשמה באתר
!אמור לנו מה דעתך
Help > Send Feedback באפשרותך לשלוח לנו הערות והצעות באמצעות לחיצה על

תמיכה טכנית
: אנא פנה ל,ABBYY FineReader11 -אם יש לך שאלות בנוגע לשימוש ב
ABBYY FineReader 11 • מדריך למשתמש של
Help • קובץ העזרה שנמצא בתפריט תחת
- וhttp://www.abbyy.co.il/?categoryId=27504 :• התמיכה הטכנית באתר
www.ABBYY.com\support
:ABBYY  אנא פנה למרכזי התמיכה של,לסיוע נוסף
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