Cennik ważny do 31.05.2018r.

Sprawdź, która wersja programu FineReader jest dla Ciebie najlepsza:
FineReader 14
Cechy

Standard

Corporate

Enterprise

Skanowanie i wysokiej jakości wstępne przetwarzanie obrazów
pochodzących ze skanów i zdjęć cyfrowych dokumentów

✔

✔

✔

Dokładna konwersja na edytowalne formaty cyfrowe (Microsoft Office itp.)
oraz Edytor OCR i narzędzia redakcyjne

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Konwertuj pliki PDF i skany

Obsługa ponad 190 języków rozpoznawania
Tworzenie plików PDF do cyfrowej archiwizacji
Edytuj i komentuj pliki PDF

Praca bezpośrednio na zeskanowanych i cyfrowych plikach PDF:
edytowanie i komentowanie, przeglądanie i przeszukiwanie, ponowne
wykorzystanie tekstu i tabel, udostępnianie i ochrona, wypełnianie formularzy
Tworzenie plików PDF z cyfrowych formatów (Microsoft Office itp.)
Porównuj dokumenty

Znajdowanie różnic w tekście zawartym w różnych wersjach
tego samego dokumentu: w wersji papierowej, tylko obraz (jpeg, gif itp.),
PDF oraz cyfrowej (Microsoft Office itp.) w dowolnej kombinacji
Udostępnianie znalezionych różnic w postaci pliku PDF
z komentarzami lub pliku programu Microsoft Word
Dla organizacji i grup roboczych

Licencje równoczesne dla firm i organizacji
Zarządzanie licencjami dla wielu użytkowników w sieci LAN
Integracja z programem Microsoft SharePoint (odczyt, zaewidencjonowanie, wyewidencjonowanie)
Skalowalne zniżki korporacyjne
Zautomatyzuj konwersję

Zautomatyzowane zadania
Nienadzorowane przetwarzanie (partie lub harmonogram), „śledzone” foldery (usługa Hot-Folder) –
automatyczne przetwarzanie zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi przez użytkownika – np.
każdego dnia; seryjna konwersja partii skanów i obrazów; automatyczne przetwarzanie
załączników e-mail do formatów edytowalnych lub dla potrzeb budowania archiwów
elektronicznych
Dwukrotnie większa produktywność w porównaniu do wersji Corporate (dotyczy usługi Hot-Folder)
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✔

ABBYY FineReader 14

Standard
(wersja jednostanowiskowa)

Cena netto:

722,76 PLN

wersja elektroniczna lub pudełkowa** kod EAN: 4820076590818

ABBYY FineReader 14

Standard – aktualizacja
(wersja jednostanowiskowa)

Cena netto:

470,73 PLN

wersja elektroniczna lub pudełkowa kod EAN: 4820076590832

ABBYY FineReader 14

Standard – rozbudowa ze Sprint
(wersja jednostanowiskowa)

Cena netto:

608,94 PLN

wersja elektroniczna/ ESD

ABBYY FineReader 14

Corporate
(wersja przypisana do urządzenia)

Cena netto:

1096,75 PLN

wersja elektroniczna lub pudełkowa kod EAN: 4820076590856

ABBYY FineReader 14

Corporate – aktualizacja
(wersja przypisana do urządzenia)

Cena netto:

722,76 PLN

wersja elektroniczna lub pudełkowa kod EAN: 4820076590870

ABBYY FineReader 14

Corporate – rozbudowa ze Standard
(wersja przypisana do urządzenia)

Cena netto:

771,54 PLN

wersja elektroniczna/ESD

ABBYY FineReader 14

Corporate – aktualizacja ze Sprint
(wersja przypisana do urządzenia)

Cena netto:

917,89 PLN

wersja elektroniczna /ESD

ABBYY FineReader 14

Corporate
(wersja jednoczesnego dostępu)

Sprzedaż minimum 3 licencji dla jednego użytkownika
Certyfikat
(licencje z danymi użytkownika opisanymi również na serwerze licencji
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Cena netto:

2102,40 PLN

ABBYY FineReader 14

Corporate – aktualizacja
(wersja jednoczesnego dostępu)

Cena netto:

Enterprise
(wersja przypisana do urządzenia)

Cena netto:

Sprzedaż minimum 3 licencji dla jednego użytkownika
certyfikat
(licencje z danymi użytkownika opisanymi również na serwerze licencji)

ABBYY FineReader 14

1401,60 PLN

1869,11 PLN

wersja elektroniczna lub pudełkowa kod EAN: 4820076590894

ABBYY FineReader 14

Enterprise – aktualizacja
(wersja przypisana do urządzenia)

Cena netto:

1218,70 PLN

wersja elektroniczna lub pudełkowa kod EAN: 4820076590917

ABBYY FineReader 14

Enterprise
(wersja jednoczesnego dostępu)

Cena netto:

Enterprise – aktualizacja
(wersja jednoczesnego dostępu)

Cena netto:

Sprzedaż minimum 3 licencji dla jednego użytkownika
certyfikat
(licencje z danymi użytkownika opisanymi również na serwerze licencji)

ABBYY FineReader 14

Sprzedaż minimum 3 licencji dla jednego użytkownika
certyfikat
(licencje z danymi użytkownika opisanymi również na serwerze licencji)

ABBYY FineReader

Pro for Mac
wersja elektroniczna/ ESD

ABBYY FineReader

Pro for Mac – aktualizacja
wersja elektroniczna/ ESD
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3600,00 PLN

2520,00 PLN

Cena netto:

446,34 PLN

Cena netto:

269,00 PLN

Formy licencjonowania:
Jednostanowiskowa jest to licencja przeznaczona dla pojedynczego użytkownika. Gdy licencjobiorca jest osobą prawną,
może zainstalować oprogramowanie na jednym komputerze, natomiast jeżeli jest osobą fizyczną, może zainstalować
oprogramowanie na jednym komputerze stacjonarnym oraz na jednym urządzeniu przenośnym (laptop). Brak możliwości
jednoczesnego uruchomienia.
Przypisana do urządzenia jest to licencja, która zostaje przypisana do konkretnego komputera w sieci, ilość użytkowników
uzależniona jest od ilości zakupionych licencji.
Jednoczesnego dostępu jest to licencja, która może zostać zainstalowana na dowolnej liczbie stanowisk w firmie.
Ilość stanowisk mogących jednocześnie pracować uzależniona jest od ilości wykupionych licencji.

Limit produktywności usługi Hot-Folder:
- wersja Corporate 5.000 stron A4 oraz 2 CPU/rdzenie (limit jest odnawiany co 30 dni),
- wersja Enterprise 10.000 stron A4 oraz 4 CPU/rdzenie (limit jest odnawiany co 30 dni).

Licencje nie są ograniczone czasowo i zawierają:
- interface użytkownika w języku polskim
- darmowe wsparcie techniczne klienta końcowego w języku polskim do dwóch wersji wstecz
- możliwość aktualizacji do trzech wersji wstecz
- certyfikat opisujący użytkownika oraz rodzaj licencji lub zabezpieczenie software w przypadku wersji elektronicznej ESD lub
nośnik, umowę licencyjną, numer licencji w przypadku wersji pudełkowej

Darmowe wsparcie techniczne:
Dział wsparcia technicznego rozwiązań ABBYY FineReader jest do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 16:00
Aby skontaktować się z nami zapraszamy do wysłania e-maila na adres finereader@finereader.pl
Jesteśmy również dostępni pod numerem telefonu (12) 260 16 50 wew. 217
W celu weryfikacji użytkownika wymagane jest przesłanie numeru licencji, której wsparcie dotyczy.

Gwarancja aktualizacji oprogramowania:

Istnieje możliwość wykupienia gwarancji aktualizacji do nowej wersji. Gwarancja na 1 rok kosztuje 20% wartości licencji inicjującej.
Gwarancję można wykupić maksymalnie na 3 lata. Gwarancja aktualizacji uprawnia klienta do otrzymania uaktualnienia do

następnej/ych wersji dla ABBYY FineReader Corporate lub Enterprise, tego samego rodzaju i
liczby licencji, w okresie, w którym gwarancja została wykupiona, pod warunkiem że takie wersje zostały oficjalnie
wydane przez firmę ABBYY w okresie ważności wykupionej gwarancji aktualizacji.
Gwarancja Aktualizacji może zostać nabyta do 6 miesięcy zakupie licencji i przedłużona w dowolnym momencie
Aktualizacji dokonać można z wersji 10, 11 oraz 12 oprogramowania FineReader oraz PDF Transformer + lub 3.0.
Produkt ABBYY z poprzedniej wersji musi być zarejestrowany.
Wszystkie ceny są wartościami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
W przypadku zakupu wersji pudełkowej, dostawa kosztuje 20 PLN netto.
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