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Maak kennis met ABBYY FineReader
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de functies van ABBYY FineReader. 

Inhoud van het hoofdstuk 

· Info over ABBYY FineReader

· Nieuwe functies in ABBYY FineReader PDF 16

10

13
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Info over ABBYY FineReader

ABBYY FineReader PDF is een universeel PDF-gereedschap voor het beheren van documenten op de

digitale werkplek. Met behulp van ABBYY's op AI-gebaseerde OCR- en document-

conversietechnologieën, maakt FineReader in documenten vergrendelde informatie toegankelijk, die

daarna kan worden ingezet om de bedrij fsproductiviteit te verhogen. FineReader maakt het

digitaliseren, terugvinden, bewerken, converteren, beveiligen en delen van informatie eenvoudig en

efficiënt om zo het samenwerken aan alle soorten papieren en PDF-documenten op de moderne

werkplek te bevorderen.

ABBYY FineReader PDF heeft de volgende functies:

· Werken met elk type PDF, inclusief scans van documenten.

o Bewerken van tekst  (met inbegrip van alinea's en tabellen), hyperlinks

 en afbeeldingen  in een document

o Zoeken naar sleutelwoorden  in de tekst, voetnoten, bladwij zers en metadata van een

document

o Herschikken, toevoegen, verwijderen  en verbeteren (roteren, bij snijden, rechttrekken)

van pagina's in PDF-documenten

o Kopiëren van tekst, tabellen en afbeeldingen  uit PDF's, scans of foto's met een paar

klikken

o Exporteren van PDF-documenten naar Microsoft Word, Excel of een andere bewerkbaar

bestandsindeling

o Toevoegen van opmerkingen en annotaties  aan documenten

o Toevoegen van watermerken , kop- en voetteksten, bates-stempels  en stempels

aan PDF-documenten

o Plaatsen en verifiëren van digitale handtekeningen  

o Beveiligen van PDF-documenten  met wachtwoorden (encryptie)

o Verwijderen van gevoelige informatie  uit documenten (redactie)

o Creëren / combineren van PDF-documenten , waaronder de industriestandaarden PDF/A

voor lange termijn archivering  en PDF/UA voor betere toegankelijkheid

o Invullen van PDF-formulieren

o Lezen  en afdrukken  van PDF-documenten

93 102

101

64

105 129

71

183

77

126 123 90

176

181

182

184

185

131

53 190
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o Zoeken van verschillen  in teksten van twee exemplaren van hetzelfde document, waarbij

het gaat om PDF's, scans, afbeeldingen, Microsoft Word of andere ondersteunde digitale

bestanden in elke willekeurige combinatie 

o Opslaan en delen  van de gevonden verschillen als een Microsoft Word-document in de

modus Wij zigingen bijhouden

· Scannen en converteren van documenten  

o Scannen en converteren van papieren en PDF-documenten naar bewerkbare en

doorzoekbare bestandsindelingen (inclusief Microsoft Word, Microsoft Excel,

doorzoekbare PDF, PDF/A, PDF/UA documenten en nog veel meer) voor verdere

bewerking, hergebruik of opslag.

o Snel en nauwkeurig converteren van papieren documenten, documentafbeeldingen en

PDF's, met behoud van hun originele lay-out, opmaak en structuur, met behulp van de

geavanceerde OCR-editor. 

o Automatisch of handmatig verbeteren van de kwaliteit en corrigeren van vervormingen van

digitale afbeeldingen van documenten (scans, foto's) vóór de conversie.

o Snel vergelijken van de resultaten van de tekenherkenning en het originele document en

aanbrengen van de nodige wij zigingen, alvorens het eindresultaat met de ingebouwde

teksteditor en verificatiehulpprogramma's op te slaan.

o Verder verbeteren van de nauwkeurigheid van documentconversie met behulp van

geavanceerde hulpmiddelen: documentsecties aanpassen of specificeren, het programma

trainen om ongebruikelijke of decoratieve lettertypen te herkennen,

gebruikerswoordenboeken en talen aanmaken voor specifieke terminologie, afkortingen,

codes, enz.

· Vergelijken van teksten om verschillen  tussen twee versies van hetzelfde document te

identificeren. *

o ABBYY FineReader PDF kan twee versies van hetzelfde document vergelijken, zelfs als deze

in twee verschillende bestandsindelingen beschikbaar zijn. U kunt bij voorbeeld een

documentscan vergelijken met de versie ervan als Microsoft Word-bestand (DOC/DOCX).

o Opslaan en delen van gevonden verschillen als een eenvoudige lij st met wij zigingen, als

compleet Microsoft Word-document met verschillen in de modus Wij zigingen bijhouden,

of als PDF-document met verschillen voorzien van tekstmarkeringen en opmerkingen.

· Automatiseren van uw persoonlijke document-conversieroutines met ABBYY Hot Folder . *

291

300

14

291

285
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o ABBYY Hot Folder is een applicatie voor het plannen van conversies, inbegrepen in ABBYY

FineReader PDF, die naar documenten zoekt in door de gebruiker gedefinieerde mappen

en deze converteert aan de hand van vooraf ingestelde parameters volgens een bepaald

schema.

· Maken van een schermafbeelding van een willekeurig deel van het scherm met ABBYY

Screenshot Reader .

o Als een schermafbeelding tekst of een tabel bevat, kunt u die extraheren en opslaan in een

bewerkbare bestandsindeling.

* Deze functionaliteit is niet beschikbaar in alle versies van ABBYY FineReader. Ga naar

http://www.ABBYY.com/FineReader voor meer informatie.

** Om ABBYY Screenshot Reader te kunnen gebruiken, moet u uw exemplaar van ABBYY FineReader

registreren.

301

http://www.ABBYY.com/FineReader
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Nieuwe functies in ABBYY FineReader PDF 16

Opnieuw ontworpen gebruikersinterface

· Nieuwe interface in lintstij l voor eenvoudigere navigatie en bijgewerkte graphics zorgen

voor een frisse look en verbeterde ervaring bij  het werken met deze ultieme PDF-werktuig.

Werktuig "Pagina's organiseren"

· Nieuwe werk "Pagina's organiseren", in aanvulling op de vernieuwde en verbeterde

bestaande pagina-werktuigen, perfectioneert uw productiviteit bij  het beheren van PDF-

pagina's en het herschikken van PDF-documenten.

x64 natuur

· FineReader PDF 16 is een 64-bits applicatie voor verbeterde prestaties op x64 Windows-

platforms.

ABBYY's gerenommeerde OCR verbeterde

· Om de status van de beste software voor PDF- en gescande documentconversiescenario's te

behouden, bieden de nieuwste OCR-verbeteringen nauwkeurigere

documentindelingsdetectie en -reconstructie.

Vereenvoudigd licentiebeheer en implementatie voor organisaties

· Ondersteuning van implementatie in Microsoft Azure

· Vereenvoudigd licentie-updateproces

· Nieuw WIX-gebaseerd installatieprogramma

· Gratis PDF-Viewer nu compatibel met gelijktijdige licenties

SVG-naar-PDF

· Maak doorzoekbare PDF's van documenten in vector SVG-formaat, zoals tekeningen,

grafieken en diagrammen.

We willen graag onze oprechte waardering uitspreken voor alle gebruikers die feedback hebben

gegeven en ons hebben geholpen de mogelijkheden van FineReader te verbreden om het nuttiger te

maken in het dagelijkse werk. 
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Het Nieuwe taak-venster
Wanneer u ABBYY FineReader opstart, Nieuwe taak wordt een venster geopend. Hierin kunt u

eenvoudig documenten openen, scannen, maken of vergelijken. Als het venster Nieuwe taak is

gesloten of als ABBYY FineReader is gestart door met de rechtermuisknop op een bestand in

Windows Explorer te klikken, kunt u terugkeren naar het hoofdscherm van het programma door te

klikken  op de knop  op de werkbalk van het tabblad Document op het scherm PDF-

editor  of op de hoofdwerkbalk van het scherm OCR-Editor .

Om te beginnen met het verwerken van een document selecteert u een taak: 

1. In het linker deelvenster: 

· Klik op Openen als u reeds documenten heeft die verwerkt moeten worden. 

· Klik op Scannen als u de papieren documenten eerst moet scannen. 

· Klik op Vergelijken als u twee versies van hetzelfde document wilt vergelijken. 

· Klik op Recent om het werk te hervatten aan een eerder opgeslagen PDF-

document of OCR-project. 

52 195
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· Klik op Mobiele app om documenten op uw smartphone te maken met

FineReader PDF voor iOS of Android en erin verder te werken op uw computer.

2. Selecteer in het rechter deelvenster de gewenste taak.

 Alle ABBYY FineReader-taken worden uitgevoerd met behulp van de instellingen in het Opties

dialoogvenster. Om het dialoogvenster te openen klikt u op Gereedschappen > Opties.... 

Inhoud van het hoofdstuk 

· PDF's weergeven en bewerken 

· Snelle conversie

· Geavanceerde conversie 

· Documenten vergelijken 

· Documenten mobiele app

· Documenten scannen en opslaan

321

16

19

30

34

37

38
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PDF's weergeven en bewerken

Met ABBYY FineReader kunt u eenvoudig alle soorten PDF's weergeven, bewerken, er opmerkingen in

plaatsen en erin zoeken, zelfs als u deze hebt verkregen door eenvoudigweg een papieren document

te scannen en deze dus geen doorzoekbare of bewerkbare tekst bevatten.

PDF's weergeven en uw opmerkingen toevoegen

Ga op het startscherm naar het Openen tabblad en klik op de knop PDF-document:

. 

Het geselecteerde document wordt geopend in de PDF-editor voor weergave  en opmerkingen .

Gebruik de knoppen Pagina's , Bladwij zers , Zoeken  en Opmerkingen  op het Document

tabblad om door het document te navigeren.

53 77

60 121 63 85
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ABBYY FineReader biedt de volgende hulpmiddelen voor opmerkingen en notities:

· Opmerking toevoegen

· Markeren , Onderstrepen, Doorhalen, en Tekst invoegen

· Tekenen  Vorm, Lijn of Pij l

PDF's bewerken

U kunt ABBYY FineReader gebruiken om tekst en afbeeldingen te bewerken, kop- en voetteksten te

maken en uw eigen afbeeldingen toe te voegen. Ga naar het Inhoud bewerken tabblad om naar de

bewerkingsmodus te gaan.

Zie ook:  Tekst bewerken , Illustraties invoegen en bewerken . 

PDF-documenten beschermen

78

78

81

93 101

180
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U kunt ABBYY FineReader ook gebruiken om digitale en teksthandtekeningen toe te voegen, een

document te versleutelen met een wachtwoord of een watermerk en vertrouwelijke informatie te

bewerken. U kunt dit doen door naar het Beveiliging tabblad te gaan.

Zie ook:  Digitale handtekeningen , Vertrouwelij ke informatie uit PDF-documenten verwij deren ,

Wachtwoorden en machtigingen .

Werken met interactieve formulieren

Met ABBYY FineReader PDF kunt u interactieve PDF-formulieren maken, bewerken, invullen, opslaan

en afdrukken. Zie ook:  Werken met interactieve PDF-formulieren

Als u een PDF opent met een interactief formulier, worden de formuliervelden gemarkeerd. U wordt

gevraagd om een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelij st of informatie te typen.

 Als u een formulier tegenkomt dat niet kan worden ingevuld door tekst in lege velden te typen,

gebruikt u het Exporteren gereedschap om de benodigde informatie te typen in het formulier. Zie

ook:  Formulieren invullen .

 Voor meer informatie over werken met PDF's, zie Werken met PDF-documenten .

176 182

181

130

131

52
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Snelle conversie

U kunt de geïntegreerde taken van het Openen tabblad van het nieuwe taak- venster gebruiken om

PDF's of afbeeldingen te converteren om een nieuwe PDF te maken van bestanden in diverse

indelingen.

Een of meer bestanden converteren

1. Klik op het Openen tabblad en klik vervolgens op een gewenste taak:

· Converteren naar PDF maakt PDF's van *.docx-, *.html-, *.jpeg- en andere

bestanden. U kunt deze taak ook gebruiken om meerdere bestanden in één

PDF-document te combineren.

· Converteren naar Microsoft Word maakt Word-documenten van PDF- en

afbeeldingsbestanden. U kunt deze taak ook gebruiken om meerdere

bestanden in één Microsoft Word-document te combineren.

· Converteren naar Microsoft Excel maakt Excel-spreadsheets van PDF- en

afbeeldingsbestanden. U kunt deze taak ook gebruiken om meerdere

bestanden te combineren in één Excel-document.

· Converteren naar Andere Formaten converteert PDF- en

afbeeldingsbestanden naar de populairste documentindelingen, inclusief *.odt,

*.pptx, *.epub, *.html en vele andere.
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2. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend een of meerdere bestanden om te

converteren.

3. Specificeer de conversie-instellingen. 

Deze instellingen bepalen het uiterlijk en de eigenschappen van het uitvoerdocument. 

4. Voeg zo nodig bestanden toe of verwijder deze. 

5. Klik op de Converteren naar <indeling> knop.

6. Specificeer een bestemmingsmap voor het uitvoerbestand. 

Als de taak voltooid is, wordt het resulterende bestand in de map geplaatst die u heeft

gespecificeerd. 

Bestanden combineren

1. Klik op het Openen tabblad en klik vervolgens op een gewenste taak.

2. Selecteer de bestanden die u wilt converteren in het dialoogvenster dat wordt geopend. 

3. Specificeer de conversie-instellingen. 
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4. Voeg zo nodig bestanden toe of verwijder deze. 

5. Rangschik de bestanden in de gewenste volgorde en selecteer de Alle bestanden

combineren in één document optie.

6. Klik op de Converteren naar <indeling> knop.

7. Specificeer een naam en een bestemmingsmap voor het uitvoerbestand.

Als de taak voltooid is, wordt het resulterende bestand in de map geplaatst die u heeft

gespecificeerd.

 Gebruik geavanceerde conversie  voor grote documenten met gecompliceerde opmaak.

Zie ook: :

· PDF-bestand maken

· Microsoft Word-documenten maken

· Microsoft Excel-spreadsheets maken

· Andere indelingen

30
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PDF-bestanden maken

In het nieuwe taak- venster, kunt u:

· PDF's maken van bestanden in diverse indelingen. 

· Meerdere bestanden converteren naar PDF. 

· Meerdere bestanden combineren in één PDF. 

· Doorzoekbare PDF's maken. 

· PDF/A-documenten maken.

Een of meer bestanden converteren

1. Klik op de Openen tabblad en klik vervolgens op Converteren naar PDF.

2. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend een of meerdere bestanden om te

converteren.

3. Specificeer de conversie-instellingen. Deze instellingen bepalen het uiterlijk en de

eigenschappen van het uitvoerdocument.

3.1.Afbeeldingskwaliteit U kunt de kwaliteit van de illustraties en de omvang van het

bestand regelen met de opties in de  Afbeeldingskwaliteit vervolgkeuzelij st:

· Beste kwaliteit

Selecteer deze optie om de kwaliteit van de illustraties of de pagina-afbeelding te

behouden. De oorspronkelijke resolutie blij ft behouden. 

· Uitgebalanceerd

Selecteer deze optie om de omvang van het resulterende PDF-bestand te verkleinen

zonder al teveel aan kwaliteit in te boeten. 

· Compact formaat

Selecteer deze optie voor een klein PDF-bestand ten koste van de kwaliteit van de

illustraties. 

· Aanpassen...

Selecteer deze optie om het opslaan van illustraties en afbeeldingen aan te passen. In

het Aangepaste instellingen dialoogvenster geeft u de gewenste waardes op en klikt

u op OK. 

3.2.Volledige tekst doorzoeken Gebruik deze vervolgkeuzelij st om zoekopdrachten in de

volledige tekst in het uitvoerbestand in of uit te schakelen:
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· Als in het originele document De tekst op de afbeeldingen wordt niet herkend.

Gebruikers kunnen alleen in het uitvoerbestand zoeken als het oorspronkelijke

bestand een tekstlaag bevat.

· Zoeken binnen de tekst en afbeeldingen De tekst op de afbeeldingen wordt

herkend. Gebruikers kunnen zoeken in het uitvoerbestand.

· Volledige tekst doorzoeken uitschakelen Het document wordt geconverteerd naar

PDF met alleen illustraties. Gebruikers kunnen niet zoeken in het uitvoerbestand. 

3.3.PDF/A-documenten aanmakenSelecteer deze optie om een PDF/A-document te

maken. Standaard wordt een PDF/A-2b-document gemaakt. Klik op Meer opties... om

een andere versie van PDF/A te selecteren.

3.4.MRC-compressie gebruiken Selecteer deze optie om MRC-compressie (Mixed Raster

Content - MRC) toe te passen om de bestandsomvang te verkleinen zonder merkbaar

verlies van beeldkwaliteit.

3.5.OCR-talen Selecteer de taal/talen van uw document. Zie ook:  Herkenningstalen .

3.6.Instellingen afbeeldingen voorbewerken... Hier kunt u extra bewerkingen specificeren

die moeten worden uitgevoerd op uw scans en afbeeldingsbestanden om de opmaak en

de kwaliteit van de conversie te verbeteren. Zie ook:  Opties voor verwerken

afbeeldingen .

3.7.Meer opties... Open het PDF-  tabblad van het Indelingsinstellingen

dialoogvenster.

4. Voeg zo nodig bestanden toe of verwijder deze.

5. Klik op de Converteren naar PDF knop.

6. Specificeer een bestemmingsmap voor het uitvoerbestand.

Als de taak voltooid is, wordt het resulterende PDF-document in de map geplaatst die u

hebt gespecificeerd.

Bestanden combineren

1. Klik op de Openen tabblad en klik vervolgens op Converteren naar PDF.

2. Selecteer de bestanden die u wilt converteren in het dialoogvenster dat wordt geopend. 

3. Specificeer de conversieopties .

4. Voeg zo nodig bestanden toe of verwijder deze.

5. Rangschik de bestanden in de gewenste volgorde en selecteer de Alle bestanden

combineren in één document optie.

351
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325 325
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6. Klik op de Converteren naar PDF knop.

7. Specificeer een naam en een bestemmingsmap voor het uitvoerbestand.

Als de taak voltooid is, wordt het resulterende PDF-document in de map geplaatst die u

hebt gespecificeerd.
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Microsoft Word-documenten maken

In het nieuwe taak- venster kunt u Microsoft Word-documenten van PDF's maken en afbeeldingen

van bestanden in een van de ondersteunde indelingen . U kunt ook meerdere bestanden

converteren en combineren in één Microsoft Word-document.

Een of meer bestanden converteren

1. Klik op de Openen tabblad en klik vervolgens op Converteren naar Microsoft Word. 

2. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend een of meerdere bestanden om te

converteren.

3. Specificeer de conversie-instellingen. Deze instellingen bepalen het uiterlijk en de

eigenschappen van het uitvoerdocument. 

3.1.Formattering behouden. 

Kies de juiste instelling door rekening te houden met de manier waarop u het

uitvoerdocument wilt gebruiken:

· Exacte kopie

Het uitvoerdocument ziet er bijna precies hetzelfde uit als het origineel, maar biedt

beperkte bewerkingsopties.

· Bewerkbare kopie

De opmaak van het uitvoerdocument wijkt misschien enigszins af van het origineel,

maar het document kan eenvoudig worden bewerkt.

· Opgemaakte tekst

De lettertypen, lettergrootten en paragraafindeling blij ven behouden. De tekst wordt

in één kolom geplaatst.

· Ongecodeerde tekst

Alleen de paragraafindeling blij ft behouden. De tekst wordt in één kolom geplaatst

en er wordt in het hele document één lettertype gebruikt.

3.2.OCR-talen Selecteer de taal/talen van uw document. Zie ook:  Herkenningstalen .

3.3.Illustraties behouden Selecteer deze optie als u de illustraties in het uitvoerdocument

wilt behouden.

3.4.Kop- en voetregels en paginanummers behouden Selecteer deze optie om de

kopteksten, voetteksten en paginanummers te behouden.

3.5.Meer opties... Opent het DOC(X)/RTF/ODT-  tabblad van het

Indelingsinstellingen  dialoogvenster. 

4. Voeg zo nodig bestanden toe of verwijder deze. 

348
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5. Klik op de Converteren naar Word knop.

6. Specificeer een bestemmingsmap voor het uitvoerbestand. 

Als de taak voltooid is, wordt het resulterende Microsoft Word-document in de map

geplaatst die u hebt gespecificeerd.

Bestanden combineren

1. Klik op de Openen tabblad en klik vervolgens op Converteren naar Microsoft Word. 

2. Selecteer de bestanden die u wilt converteren in het dialoogvenster dat wordt geopend. 

3. Specificeer de conversieopties .

4. Voeg zo nodig bestanden toe of verwijder deze. 

5. Rangschik de bestanden in de gewenste volgorde en selecteer de Alle bestanden

combineren in één document optie.

6. Klik op de Converteren naar Word knop.

7. Specificeer een naam en een bestemmingsmap voor het uitvoerbestand.

Als de taak voltooid is, wordt het resulterende Microsoft Word-document in de map

geplaatst die u hebt gespecificeerd.

25
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Microsoft Excel-spreadsheets maken

In het nieuwe taak- venster kunt u Microsoft Excel-documenten van PDF's maken en afbeeldingen van

bestanden in een van de ondersteunde indelingen . U kunt ook meerdere bestanden converteren en

combineren in één Excel-document.

Een of meer bestanden converteren

1. Klik op de Openen tabblad en klik vervolgens op Converteren naar Microsoft Excel. 

2. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend een of meerdere bestanden om te

converteren.

3. Specificeer de conversie-instellingen. Deze instellingen bepalen het uiterlijk en de

eigenschappen van het uitvoerdocument. 

3.1.Formattering behouden. 

Kies de juiste instelling door rekening te houden met de manier waarop u het

uitvoerbestand wilt gebruiken. 

· Opgemaakte tekst

De lettertypen, lettergrootten en paragraafindeling blij ven behouden. 

· Ongecodeerde tekst

Alleen de alinea's blij ven behouden. Er wordt steeds één enkel lettertype gebruikt.

3.2.OCR-talen Selecteer de taal/talen van uw document. Zie ook:  Herkenningstalen .

3.3.Illustraties behouden (alleen XLSX) Selecteer deze optie als u de illustraties in het

uitvoerdocument wilt behouden.

3.4.Creëer een apart werkblad voor elke pagina (alleen XLSX) Selecteer deze optie als u

een afzonderlijke Microsoft Excel-spreadsheet wilt maken van elke pagina van het

oorspronkelijke document/de documenten.

3.5.Meer opties... Hiermee opent u het XLS(X)-  tabblad van het

Indelingsinstellingen  dialoogvenster.

4. Voeg zo nodig bestanden toe of verwijder deze. 

5. Klik op de Converteren naar Excel knop.

6. Specificeer een bestemmingsmap voor het uitvoerbestand. 

Als de taak is voltooid, wordt het resulterende Microsoft Excel-bestand in de map geplaatst

die u heeft opgegeven. 

Bestanden combineren

1. Klik op de Openen en klik vervolgens op Converteren naar Microsoft Excel. 

348
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2. Selecteer de bestanden die u wilt converteren in het dialoogvenster dat wordt geopend. 

3. Specificeer de conversieopties .

4. Voeg zo nodig bestanden toe of verwijder deze. 

5. Rangschik de bestanden in de gewenste volgorde en selecteer de Alle bestanden

combineren in één document optie.

6. Klik op de Converteren naar Excel knop.

7. Specificeer een naam en een bestemmingsmap voor het uitvoerbestand.

Als de taak is voltooid, wordt het resulterende Microsoft Excel-bestand in de map geplaatst

die u heeft opgegeven.

27
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Andere indelingen

In het nieuwe taak- venster kunt u PDF's en afbeeldingen converteren naar populaire indelingen

(*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, *.dj vu) en meerdere bestanden in één document

combineren.

Een of meer bestanden converteren

1. Klik op de Openen tabblad en klik vervolgens op Converteren naar andere formaten. 

2. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend een of meerdere bestanden om te

converteren.

3. Specificeer de conversie-instellingen. Deze instellingen bepalen het uiterlijk en de

eigenschappen van het uitvoerdocument. 

3.1.Outputformaat selecteren Selecteer een indeling om uw bestand naar te converteren. 

3.2.OCR-talen Selecteer de taal/talen van uw document. Zie ook:  Herkenningstalen .

3.3.Meer opties... Opent het betreffende tabblad van het Indelingsinstellingen

dialoogvenster.

4. Voeg zo nodig bestanden toe of verwijder deze. 

5. Klik op de Converteren naar <indeling> knop.

6. Specificeer een bestemmingsmap voor het uitvoerbestand. 

Als de taak voltooid is, wordt het resulterende bestand in de map geplaatst die u heeft

gespecificeerd. 

Bestanden combineren

1. Klik op de Openen tabblad en klik vervolgens op Converteren naar andere formaten. 

2. Selecteer de bestanden die u wilt converteren in het dialoogvenster dat wordt geopend. 

3. Specificeer de conversieopties .

4. Voeg zo nodig bestanden toe of verwijder deze. 

5. Rangschik de bestanden in de gewenste volgorde en selecteer de Alle bestanden

combineren in één document optie.

6. Klik op de Converteren naar <indeling> knop.

7. Specificeer een naam en een bestemmingsmap voor het uitvoerbestand.

Als de taak voltooid is, wordt het resulterende document in de map geplaatst die u hebt

gespecificeerd.

351
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Geavanceerde conversie
ABBYY FineReader bevat een OCR-editor  met geavanceerde OCR- en conversiefuncties. Met de

OCR-editor kunt u herkende gebieden controleren en herkende tekst verifiëren, afbeeldingen

voorbewerken om de OCR-nauwkeurigheid te verbeteren, en nog veel meer.

195
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De OCR-editor biedt ook krachtige functies voor fijnafstemming van OCR en conversie voor de best

mogelijke resultaten. U kunt bij voorbeeld herkenningsgebieden bewerken , herkende tekst

controleren , en ABBYY FineReader trainen  om niet-standaard tekens en lettertypen te

herkennen.

1. Er zijn verschillende manieren om de OCR-editor te openen:

· Klik op Nieuwe taak  > Openen tabblad en klik vervolgens op de knop OCR-Editor:

,

· of Nieuwe taak > Gereedschappen > OCR Editor,

· of Nieuwe taak > Bestand > Openen in OCR-editor....

216

239 229

14



32

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

2. In het Afbeelding openen dialoogvenster, selecteert u de bestanden die u wilt openen.

Als u de standaardinstellingen gebruikt, analyseert en herkent ABBYY FineReader

automatisch de bestanden die u hebt geopend. U kunt deze instellingen wij zigen op het

Afbeelding verwerken tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen >

Opties... om dit dialoogvenster te openen).

3. Nadat u een document hebt geopend, wordt de afbeelding ervan weergegeven in het

Afbeeldings- deelvenster en de tekst, illustratie, tabel en streepjescodegebieden worden

gemarkeerd op de afbeelding. Controleer de gebieden die juist zijn gedetecteerd en

bewerk deze zo nodig.

Snel gebieden bewerken
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ABBYY FineReader analyseert documenten om gebieden te detecteren met tekst,

illustraties, tabellen en streepjescodes.

Soms worden gebieden in complexe documenten niet goed gedetecteerd. In de

meeste gevallen is het makkelijker om automatisch gedetecteerde gebieden te

corrigeren dan om alle gebieden handmatig te tekenen.

De gereedschappen om gebieden te tekenen en bewerken vindt u in de werkbalk

boven het Afbeeldings- deelvenster en op de werkbalken boven tekst-, illustratie,

achtergrondafbeelding-, en tabel- gebieden waar u deze selecteert.

U kunt deze gereedschappen gebruiken om: 

· Gebieden toe te voegen en verwijderen

· Het type van een gebied te wij zigen

· Gebiedsranden aan te passen en hele gebieden te verplaatsen

· Rechthoekige delen toe te voegen of verwijderen

· De volgorde van de gebieden te wij zigen

4. Als u wij zigingen hebt aangebracht aan gebieden, klikt u op de Herkennen knop op de

hoofdwerkbalk om het document opnieuw te herkennen.

5. Controleer de herkende tekst in het Tekst- deelvenster en corrigeer zo nodig.

6. Sla het herkende document op . U kunt de indeling waarin u uw document wilt opslaan

selecteren in de vervolgkeuzelij st van de Opslaan/Verzenden- knop op de hoofdwerkbalk

(klik op de pij l naast de knop om de vervolgkeuzelij st te openen).

 Voor meer informatie over de OCR-editor en de kenmerken ervan, zie Werken met de OCR-editor .

247
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Documenten vergelijken

(Deze functionaliteit is niet beschikbaar in bepaalde versies van ABBYY FineReader. Zie ook: 

http://www.ABBYY.com/FineReader.)

ABBYY FineReader bevat ABBYY Documenten vergelijken, een toepassing waarmee u twee versies van

een document kunt vergelijken, zelfs als deze versies verschillende indelingen hebben. Met ABBYY

FineReader's documentvergelijkingsgereedschap kunt u belangrijke inconsistenties in een tekst

detecteren en bij voorbeeld de goedkeuring of publicatie van de verkeerde versie van een document

voorkomen.

U kunt ABBYY Documenten vergelijken op verschillende manieren starten:

· Klik Nieuwe taak  en navigeer naar het Vergelijken tabblad en klik vervolgens op de knop

Vergelijken:

.

· Klik op de Start knop in Windows en klik op ABBYY FineReader PDF > ABBYY

Documenten vergelijken (in Windows 10, klik op de Start  knop, selecteer het Alle

toepassingen item in het startmenu en klik op ABBYY FineReader PDF  > ABBYY

Documenten vergelijken).

· of Nieuwe taak > Gereedschappen > Documenten vergelijken.

· of PDF-editor > Bestand > Documenten vergelijken.

· of OCR-editor > Gereedschappen > Documenten vergelijken.

· Klik met de rechtermuisknop op een bestand in Windows Explorer  en klik Documenten

vergelijken... op de vervolgkeuzelij st.

 Volg de onderstaande instructies om twee documenten te vergelijken.

14

260

http://www.ABBYY.com/FineReader/
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1. Open ABBYY Documenten vergelijken, open een van de versies die u wilt vergelijken in het

linker deelvenster en de andere in het rechter deelvenster.

2. In het VERGELIJKEN deelvenster, selecteert u de talen van het document uit de

vervolgkeuzelij st.

3. Klik op de Vergelijken knop om de documenten te vergelijken.
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4. Controleer de door ABBYY Documenten vergelijken gevonden verschillen. 

De verschillen tussen de twee versies worden in elke versie gemarkeerd en in het rechter

deelvenster weergegeven. U krijgt zo een helder overzicht van de wij zigingen die in het

document zijn aangebracht. U kunt zo eenvoudig zien welke tekst is toegevoegd,

verwijderd of bewerkt in elke versie. Beide pagina's scrollen simultaan en de identieke

fragmenten worden altijd zij  aan zij  weergegeven. U kunt de verschillen verwijderen van de

lij st of kopiëren naar het klembord. 

 De verschillen die zijn verwijderd van de lij st worden niet opgeslagen in het rapport met

verschillen. 

U kunt de vergelijkingsresultaten opslaan:

· als een Microsoft Word-bestand waarbij  de verschillen worden weergegeven met de functie

Wij zigingen bijhouden.

· Als een PDF-document met opmerkingen.

· Als een Microsoft Word-tabel met de verschillen.

 Voor meer informatie over het vergelijken van twee versies van hetzelfde document, zie ABBYY

Documenten vergelij ken .291
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Documenten mobiele app

U kunt documenten maken in de FineReader PDF mobiele app en er verder in werken in FineReader

PDF op uw PC.

Doe het volgende om een document van uw smartphone naar uw PC de sturen:

1. Installeer de FineReader PDF mobiele app op uw iOS- of Android-apparaat (beschikbaar in de

App Store en op Google Play).

2. Maak een document op uw iOS/Android-apparaat met uw FineReader PDF mobiele app.

3. Stuur dat document naar uw PC via exporteren naar Google Drive (FineReader).

Voor snelle toegang tot documenten die zijn gemaakt met de mobiele app:

1. Installeer een Google Drive-cloudopslagclient op uw PC.

 Download Google Drive voor Windows van de Google-website.

2. Specificeer in het beginscherm de FineReader-map in uw lokale Google Drive-opslag door te

klikken op Map selecterenop het tabblad Mobiele app.

3. Selecteer in de lij st met documenten en mappen van de mobiele app die verschijnt het

betreffende document of de map.

4. Voer uw wij zigingen door en sla het document op.

 Voor meer informatie over het werken met documenten die zijn gemaakt met de mobiele app, zie

Integratie met de mobiele app .274

https://finereaderwindowsios.onelink.me/IpZK/frenwindows
https://finereaderwindowsios.onelink.me/IpZK/frenwindows
https://finereaderpdfabbyycom.onelink.me/XZLo/frenwindowsgoogleplay
https://www.google.com/intl/en/drive/download/
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Documenten scannen en opslaan

U kunt de taken op het Scannen tabblad van het nieuwe taak- venster gebruiken om digitale

documenten in diverse indelingen te maken. U hebt een scanner of een digitale camera nodig om

documentafbeeldingen te verkrijgen.

1. Selecteer het Scannen tabblad en klik op een taak:

· OCR-editor opent scans in de OCR-editor .

· PDF-document maakt PDF's van afbeeldingen die u via een scanner of

digitale camera hebt verkregen.

· Microsoft Word maakt Microsoft Word-documenten van afbeeldingen

die u van een scanner of digitale camera hebt verkregen.

· Microsoft Excel maakt Microsoft Excel-documenten van afbeeldingen

die u van een scanner of digitale camera hebt verkregen.

· Afbeeldingsbestanden maakt alleen-beeld-documenten van

afbeeldingen die u van een scanner of digitale camera hebt verkregen.

195



39

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

· Andere indelingen maakt documenten in populaire indelingen, zoals

*.odt, *.pptx, *.epub , en *.html van afbeeldingen die u van een scanner of

digitale camera hebt verkregen.

2. Selecteer een apparaat en specificeer de scaninstellingen .

3. Klik op de Voorbeeld knop of klik op een willekeurige plek binnen het afbeeldingsgebied.

4. Controleer de afbeelding. Als u nog niet tevreden bent met de kwaliteit van de afbeelding

wij zigt u de scaninstellingen en klikt u opnieuw op de Voorbeeld knop.

5. Specificeer de instellingen die bij  de geselecteerde indeling horen.

Deze instellingen bepalen het uiterlijk en de eigenschappen van het uitvoerdocument.

6. Klik op de Scannen naar <indeling> knop.

7. Zodra het scannen start, wordt een dialoogvenster weergegeven met een voortgangsbalk

en tips.

8. Nadat de pagina is gescand, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt

aangeven wat u wilt doen. 

Klik op Opnieuw scannen om meer pagina's te scannen met de huidige instellingen of klik

op Scannen afronden om het dialoogvenster te sluiten.

9. Afhankelijk van de taak die u hebt geselecteerd bij  stap 1, worden de gescande

afbeeldingen:

· Verwerkt en toegevoegd aan het OCR-project in de OCR-editor .

· Verwerkt en geconverteerd naar PDF. Specificeer de map waarin u het

resulterende document wilt opslaan. Het document blij ft geopend in de

OCR-editor.
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· Verwerkt en geconverteerd naar de geselecteerde indeling. Specificeer

de map waarin u het resulterende document wilt opslaan. Het document

blij ft geopend in de OCR-editor.

Zie ook: :

· Scannen naar de OCR-editor

· Scannen naar PDF

· Scannen naar Microsoft Word

· Scannen naar Microsoft Excel

· Scannen naar afbeeldingsbestanden

· Scannen naar andere indelingen
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Scannen naar de OCR-editor

U kunt afbeeldingen van een scanner of camera openen in de OCR-editor, waarin u het volgende kunt

doen:

· Herkenningsgebieden handmatig tekenen en bewerken 

· Herkende tekst controleren

· ABBYY FineReader trainen om niet-standaard tekens en lettertypen te herkennen

· Geavanceerde hulpmiddelen gebruiken om het best mogelijke OCR-resultaat te garanderen.

1. Open het nieuwe taak- venster,selecteer het Scannen tabblad en klik op de OCR-editor

taak.

2. Selecteer een apparaat en specificeer de scanopties .

3. Klik op de Voorbeeld knop of klik op een willekeurige plek binnen het afbeeldingsgebied.

4. Controleer de afbeelding. Als u niet tevreden bent met de kwaliteit van de afbeelding,

wij zigt u de scaninstellingen en klikt u nogmaals op de Voorbeeld knop.

5. Specificeer voorbewerkingsopties en automatiseringsinstellingen.

5.1.Afbeeldingen automatisch verwerken als ze worden toegevoegd

Met deze optie schakelt u automatische verwerking van nieuw toegevoegde pagina's in

of uit. Als de automatische verwerking is ingeschakeld, kunt u algemene opties voor

documentverwerking en voorbewerking van afbeeldingen instellen voor het scannen en

openen van afbeeldingen: 

· Pagina-afbeeldingen herkennen

Schakel deze optie in als u wilt dat FineReader nieuw toegevoegde afbeeldingen

automatisch voorbewerkt met de instellingen, zoals gespecificeerd in het

voorbewerkingsinstellingen- dialoogvenster (klik op de Instellingen afbeeldingen

voorbewerken (van toepassing op conversie en OCR) koppeling hieronder om dit

dialoogvenster te openen). De analyse en herkenning worden ook automatisch

uitgevoerd. 

· Pagina-afbeeldingen analyseren

Voorbewerking van afbeeldingen en documentanalyse worden automatisch

uitgevoerd, maar de herkenning moet handmatig worden gestart. 

· Pagina-afbeeldingen voorbewerken.

Afbeeldingen worden automatisch voorbewerkt. Analyse en herkenning moeten

handmatig worden gestart. 
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5.2.OCR-talen

Gebruik deze optie om de talen van het document op te geven. Zie ook: 

Herkenningstalen .

5.3.Instellingen afbeeldingen voorbewerken...

Hiermee opent u het voorbewerkingsinstellingen- dialoogvenster, waarin u de

voorbewerkingsopties voor de afbeelding, zoals detectie van de paginastand en

automatisch voorbewerkingsopties kunt specificeren. Met deze opties kunt u

bronafbeeldingen aanzienlijk verbeteren, wat een grotere OCR-nauwkeurigheid tot

gevolg heeft. Zie ook:  Opties voor verwerken afbeeldingen .

5.4.Meer opties...

Hiermee opent u het Afbeelding verwerken  tabblad van het Opties dialoogvenster.

U kunt dit dialoogvenster ook openen door te klikken Opties... in het Gereedschappen

menu.

6.  Klik op Scannen.

7. Er wordt een voortgangsdialoogvenster weergegeven met een voortgangsbalk en tips.

8. Nadat de pagina is gescand, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt

aangeven wat u wilt doen. 

Klik op Opnieuw scannen om meer pagina's te scannen met de huidige instellingen of klik

op Scannen afronden om het dialoogvenster te sluiten.

9. Nadat het scanproces is voltooid, worden de gescande afbeeldingen toegevoegd aan een

OCR-project in de OCR-editor en verwerkt via de eerder opgegeven voorbewerkings- en

automatiseringsopties.

 Voor meer informatie over de OCR-editor en de kenmerken ervan, zie Werken met de OCR-editor .
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Scannen naar PDF

De PDF-document taak in het nieuwe taak- venster zorgt ervoor dat u PDF's kunt maken van

afbeeldingen die u via een scanner of digitale camera hebt verkregen.

1. Open het nieuwe taak- venster,selecteer het Scannen tabblad en klik op PDF-document.

2. Selecteer een apparaat en specificeer de scanopties .

3. Klik op de Voorbeeld knop of klik op een willekeurige plek binnen het afbeeldingsgebied.

4. Controleer de afbeelding. Als u nog niet tevreden bent met de kwaliteit van de afbeelding

wij zigt u de scaninstellingen en klikt u opnieuw op de Voorbeeld knop.

5. Specificeer de conversie-instellingen. Deze instellingen bepalen het uiterlijk en de

eigenschappen van het uitvoerdocument.

5.1.Afbeeldingskwaliteit Deze optie bepaalt de kwaliteit van afbeeldingen en illustraties,

wat gevolgen heeft voor de grootte van het resulterende uitvoerbestand. De volgende

kwaliteitsinstellingen zijn beschikbaar:

· Beste kwaliteit

Selecteer deze optie om de kwaliteit van de illustraties of de pagina-afbeelding te

behouden. De oorspronkelijke resolutie blij ft behouden. 

· Uitgebalanceerd

Selecteer deze optie om de omvang van het resulterende PDF-bestand te verkleinen

zonder al teveel aan kwaliteit in te boeten. 

· Compact formaat

Selecteer deze optie voor een klein PDF-bestand ten koste van de kwaliteit van de

illustraties. 

· Aanpassen...

Selecteer deze optie om het opslaan van illustraties en afbeeldingen aan te passen. In

het Aangepaste instellingen dialoogvenster geeft u de gewenste waardes op en klikt

u op OK. 

5.2.PDF/A-documenten aanmaken

Selecteer deze optie om een PDF/A-document te maken.

5.3.MRC-compressie gebruiken

Selecteer deze optie om MRC-compressie (Mixed Raster Content) toe te passen om de

bestandsgrootte te verkleinen zonder merkbaar verlies van beeldkwaliteit.

5.4.Tekst op afbeeldingen herkennen

Selecteer deze optie als u OCR automatisch wilt laten starten.
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5.5.OCR-talen

Gebruik deze optie om de talen van het document op te geven. Zie ook: 

Herkenningstalen .

5.6.Instellingen afbeeldingen voorbewerken...

Gebruik deze optie om de voorbewerkingsopties voor de afbeelding te specificeren,

zoals detectie van de paginastand en automatisch voorbewerkingsopties. Met deze

opties kunt u bronafbeeldingen aanzienlijk verbeteren, wat een grotere OCR-

nauwkeurigheid tot gevolg heeft. Zie ook:  Opties voor verwerken afbeeldingen .

5.7.Meer opties...

Hiermee opent u het  PDF-  gedeelte Indelingsinstellingen  van het Opties

dialoogvenster, waarin u extra instellingen kunt specificeren (u kunt dit dialoogvenster

ook openen door te klikken Opties... in het Gereedschappen menu).

6. Klik op Scannen naar PDF.

7. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met een voortgangsbalk en tips.

8. Nadat de pagina is gescand, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt

aangeven wat u wilt doen. 

Klik op Opnieuw scannen om meer pagina's te scannen met de huidige instellingen of klik

op Scannen afronden om het dialoogvenster te sluiten.

9. Nadat het scannen is voltooid, worden de gescande afbeeldingen verwerkt met de

opgegeven instellingen, geconverteerd naar PDF en geopend in de OCR-editor.

10. Specificeer de map waarin u de resulterende PDF wilt opslaan.
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Scannen naar Microsoft Word

De Microsoft Word taak in het nieuwe taak- venster zorgt ervoor dat u Microsoft Word-documenten

kunt maken van afbeeldingen die u van een scanner of digitale camera hebt verkregen

1. Open het nieuwe taak- venster,selecteer het Scannen tabblad en klik op de Microsoft

Word taak.

2. Selecteer een apparaat en specificeer de scanopties .

3. Klik op de Voorbeeld knop of klik op een willekeurige plek binnen het afbeeldingsgebied.

4. Controleer de afbeelding. Als u nog niet tevreden bent met de kwaliteit van de afbeelding

wij zigt u de scaninstellingen en klikt u opnieuw op de Voorbeeld knop.

5. Specificeer de conversie-instellingen. Deze instellingen bepalen het uiterlijk en de

eigenschappen van het uitvoerdocument.

5.1.Formattering behouden

Kies de juiste instelling door rekening te houden met de manier waarop u het

uitvoerbestand wilt gebruiken. 

· Exacte kopie

Het uitvoerdocument ziet er bijna precies hetzelfde uit als het origineel, maar biedt

beperkte bewerkingsopties.

· Bewerkbare kopie

De opmaak van het uitvoerdocument wijkt misschien enigszins af van het origineel,

maar het document kan eenvoudig worden bewerkt.

· Opgemaakte tekst

De lettertypen, lettergrootten en paragraafindeling blij ven behouden. De tekst wordt

in één kolom geplaatst.

· Ongecodeerde tekst

Alleen de paragraafindeling blij ft behouden. De tekst wordt in één kolom geplaatst

en er wordt in het hele document één lettertype gebruikt.

5.2.OCR-talen

Selecteer de taal/talen van uw document. Zie ook:  Herkenningstalen .

5.3.Illustraties behouden

Selecteer deze optie als u de illustraties in het uitvoerdocument wilt behouden.

5.4.Kop- en voetregels en paginanummers behouden

Selecteer deze optie om de kopteksten, voetteksten en paginanummers te behouden.
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5.5.Instellingen afbeeldingen voorbewerken...

Specificeer de voorbewerkingsopties voor de afbeelding, zoals detectie van de

paginastand en automatische voorbewerkingsopties. Met deze opties kunt u

bronafbeeldingen aanzienlijk verbeteren, wat een grotere OCR-nauwkeurigheid tot

gevolg heeft. Zie ook:  Opties voor verwerken afbeeldingen .

5.6.Meer opties...

Hiermee opent u het DOC(X)/RTF/ODT-  gedeelte Indelingsinstellingen  tabblad

van het Opties dialoogvenster, waarin u extra instellingen kunt specificeren (u kunt dit

dialoogvenster ook openen door te klikken Opties... in het Gereedschappen menu). 

6. Klik op Scannen naar Word.

7. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met een voortgangsbalk en tips.

8. Nadat de pagina is gescand, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt

aangeven wat u wilt doen. 

Klik op Opnieuw scannen om meer pagina's te scannen met de huidige instellingen of klik

op Scannen afronden om het dialoogvenster te sluiten.

9. Specificeer de map waarin u het Microsoft Word-document wilt opslaan.

Als de taak is voltooid, wordt het Microsoft Word-bestand in de map gemaakt die u heeft

opgegeven. Alle documentpagina's worden ook geopend in de OCR-editor.
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Scannen naar Microsoft Excel

De Microsoft Excel taak in het nieuwe taak- venster zorgt ervoor dat u Microsoft Excel-documenten

kunt maken van afbeeldingen die u van een scanner of digitale camera hebt verkregen.

1. Open het nieuwe taak- venster,selecteer het Scannen tabblad en klik op de Microsoft

Excel taak.

2. Selecteer een apparaat en specificeer de scanopties .

3. Klik op de Voorbeeld knop of klik op een willekeurige plek binnen het afbeeldingsgebied.

4. Controleer de afbeelding. Als u nog niet tevreden bent met de kwaliteit van de afbeelding

wij zigt u de scaninstellingen en klikt u opnieuw op de Voorbeeld knop.

5. Specificeer de conversie-instellingen. Deze instellingen bepalen het uiterlijk en de

eigenschappen van het uitvoerdocument.

5.1.Formattering behouden. 

Kies de juiste instelling door rekening te houden met de manier waarop u het

uitvoerbestand wilt gebruiken. 

· Opgemaakte tekst

De lettertypen, lettergrootten en paragraafindeling blij ven behouden.

· Ongecodeerde tekst

Alleen de alinea's blij ven behouden. Er wordt steeds één enkel lettertype gebruikt.

5.2.OCR-talen

Selecteer de taal/talen van uw document. Zie ook:  Herkenningstalen .

5.3.Instellingen voor XLSX:

· Illustraties behouden

Selecteer deze optie als u de illustraties in het uitvoerdocument wilt behouden.

· Creëer een apart werkblad voor elke pagina

Selecteer deze optie als u een afzonderlijke Microsoft Excel-spreadsheet wilt maken

van elke pagina van het oorspronkelijke document/de documenten.

5.4.Instellingen afbeeldingen voorbewerken...

Gebruik deze optie om de voorbewerkingsopties voor de afbeelding te specificeren,

zoals detectie van de paginastand en automatisch voorbewerkingsopties. Met deze

opties kunt u bronafbeeldingen aanzienlijk verbeteren, wat een grotere OCR-

nauwkeurigheid tot gevolg heeft. Zie ook:  Opties voor verwerken afbeeldingen . 
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5.5.Meer opties...

Hiermee opent u het XLS(X)-  gedeelte Indelingsinstellingen  tabblad van het

Opties dialoogvenster, waarin u extra instellingen kunt specificeren (u kunt dit

dialoogvenster ook openen door te klikken Opties... in het Gereedschappen menu).

6. Klik op Scannen naar Excel.

7. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met een voortgangsbalk en tips.

8. Nadat de pagina is gescand, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt

aangeven wat u wilt doen.

Klik op Opnieuw scannen om meer pagina's te scannen met de huidige instellingen of klik

op Scannen afronden om het dialoogvenster te sluiten.

9. Specificeer de map waarin u het Micsosoft Excel-document wilt opslaan.

Als de taak is voltooid, wordt het Microsoft Excel-bestand in de map gemaakt die u heeft opgegeven.

Alle documentpagina's worden ook geopend in de OCR-editor.
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Scannen naar afbeeldingsbestanden

De Afbeeldingsbestanden taak in het nieuwe taak- venster zorgt ervoor dat u alleen-beeld-

documenten kunt maken van afbeeldingen die u van een scanner of digitale camera hebt verkregen.

1. Selecteer het Scannen tabblad en klik op de Afbeeldingsbestanden taak.

2. Selecteer een apparaat en specificeer de scanopties .

3. Klik op de Voorbeeld knop of klik op een willekeurige plek binnen het afbeeldingsgebied.

4. Controleer de afbeelding. Als u nog niet tevreden bent met de kwaliteit van de afbeelding

wij zigt u de scaninstellingen en klikt u opnieuw op de Voorbeeld knop.

5. Specificeer de conversie-instellingen. Deze instellingen bepalen het uiterlijk en de

eigenschappen van het uitvoerdocument.

5.1.Afbeeldingsformaat selecteren

Gebruik deze instelling om de gewenste indeling voor de afbeelding te selecteren. 

5.2.Compressie

Als u de TIFF-indeling hebt geselecteerd, kunt u gescande afbeeldingen comprimeren.

Met afbeeldingscompressie verkleint u de bestandsgrootte. 

Het gebruik van verschillende compressiemethoden heeft verschillende

datacompressieverhoudingen tot gevolg, met mogelijk dataverlies (slechtere kwaliteit

van de afbeelding). Houd rekening met deze twee factoren als u een

compressiemethode kiest: de kwaliteit van afbeeldingen in het uitvoerbestand en de

grootte. 

ABBYY FineReader ondersteunt de volgende compressiemethoden:

· PACKBITS

Heeft geen gegevensverlies tot gevolg en is geschikt voor de compressie van zwart-

witscans.

· JPEG (JFIF-formaat)

Deze methode wordt gebruikt om afbeeldingen met kleur en grij swaarden te

comprimeren, zoals foto's. Afbeeldingen worden aanzienlijk gecomprimeerd, maar

daarbij  treedt wel dataverlies op. Dit heeft een lagere beeldkwaliteit tot gevolg (vaag

en slechtere kleurverzadiging).

· ZIP

Heeft geen dataverlies tot gevolg en werkt het best met afbeeldingen met grote

enkelkleurige gebieden, zoals schermafbeeldingen en zwart-witafbeeldingen.

· LZW

Heeft geen dataverlies tot gevolg en werkt het best met vectorafbeeldingen en

afbeeldingen met grij swaarden.
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5.3.Instellingen afbeeldingen voorbewerken...

Specificeer de voorbewerkingsopties voor de afbeelding, zoals detectie van de

paginastand en automatische voorbewerkingsopties. Met deze opties kunt u

bronafbeeldingen aanzienlijk verbeteren, wat een grotere OCR-nauwkeurigheid tot

gevolg heeft. Zie ook:  Opties voor verwerken afbeeldingen .  

6. Klik op Scannen naar <indeling>.

7. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met een voortgangsbalk en tips.

8. Nadat de pagina is gescand, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt

aangeven wat u wilt doen. 

Klik op Opnieuw scannenom meer pagina's te scannen met de huidige instellingen of klik

op Scannen afronden om het dialoogvenster te sluiten.

9. Geef de map op waarin u het uitvoerdocument wilt opslaan.

Als de taak voltooid is, worden de uitvoerbestanden in de opgegeven indeling in de map geplaatst

die u hebt gespecificeerd. Alle documentpagina's worden ook geopend in de OCR-editor.
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Scannen naar andere indelingen

De Andere indelingen taak in het nieuwe taak- venster zorgt ervoor dat u documenten kunt maken

in populaire indelingen (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, and *.djvu) van afbeeldingen

die u via een scanner of digitale camera hebt verkregen.

1. Open het nieuwe taak- venster,selecteer het Scannen tabblad en klik op de Andere

indelingen taak.

2. Selecteer een apparaat en specificeer de scanopties .

3. Klik op de Voorbeeld knop of klik op een willekeurige plek binnen het afbeeldingsgebied.

4. Controleer de afbeelding. Als u nog niet tevreden bent met de kwaliteit van de afbeelding

wij zigt u de scaninstellingen en klikt u opnieuw op de Voorbeeld knop.

5. Specificeer de conversie-instellingen. Deze instellingen bepalen het uiterlijk en de

eigenschappen van het uitvoerdocument.

5.1.Outputformaat selecteren

Gebruik deze optie om de gewenste indeling voor het uitvoerbestand te selecteren.

5.2.OCR-talen

Selecteer de taal/talen van uw document. Zie ook:  Herkenningstalen .

5.3.Instellingen afbeeldingen voorbewerken...

Specificeer de voorbewerkingsopties voor de afbeelding, zoals detectie van de

paginastand en automatische voorbewerkingsopties. Met deze opties kunt u

bronafbeeldingen aanzienlijk verbeteren, wat een grotere OCR-nauwkeurigheid tot

gevolg heeft. Zie ook:  Opties voor verwerken afbeeldingen .  

5.4.Meer opties...

Opent het gedeelte met de instellingen van de geselecteerde indeling op het

Indelingsinstellingen  tabblad van het Opties dialoogvenster, waarin u extra

instellingen kunt specificeren (u kunt dit dialoogvenster ook openen door te klikken

Opties... in het Gereedschappen menu).

6. Klik op Scannen naar <indeling>.

7. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met een voortgangsbalk en tips.

8. Nadat de pagina is gescand, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt

aangeven wat u wilt doen. 

Klik op Opnieuw scannen om meer pagina's te scannen met de huidige instellingen of klik

op Scannen afronden om het dialoogvenster te sluiten.

9.  Geef de map op waarin u het uitvoerdocument wilt opslaan.
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Als de taak voltooid is, worden de uitvoerbestanden in de opgegeven indeling in de map geplaatst

die u hebt gespecificeerd. Alle documentafbeeldingen worden ook geopend in de OCR-editor.

PDF-editor
De PDF-editor in ABBYY FineReader is een gebruiksvriendelijk gereedschap voor het werken met PDF-

documenten. Met de PDF-Editor kunt u PDF-documenten bekijken, tekst zoeken, verwijderen, roteren,

bij snijden, verplaatsen, vervangen en geselecteerde pagina's in een document herkennen,

ontbrekende of lege pagina's toevoegen, documenttekst bewerken, afbeeldingen of tekstfragmenten

uit PDF-documenten kopiëren en in andere toepassingen plakken, uw opmerkingen aan PDF-

documenten toevoegen en interactieve PDF-formulieren maken, invullen en bewerken. U hoeft uw

PDF-bestand niet eerst te converteren naar een bewerkbare indeling, zelfs niet als het alleen scans

zonder tekstlaag bevat.

Inhoud van het hoofdstuk

· PDF-documenten weergeven

· Zoeken in PDF-documenten

· Gegevens kopiëren uit PDF-documenten

· PDF-documenten controleren

· Werken met PDF-inhoud

· Werken met interactieve PDF-formulieren

· PDF-documenten ondertekenen met een digitale handtekening

· PDF-documenten beveiligen met een wachtwoord

· PDF-bestanden maken

· PDF-documenten opslaan en exporteren

· PDF-documenten splitsen
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PDF-documenten weergeven

Met de PDF-editor kunt u PDF-documenten bekijken en doorzoeken, en tekst, illustraties en tabellen

uit PDF-documenten kopiëren.

Zo opent u een PDF-document in de PDF-editor:

· Selecteer Nieuwe taak , ga naar het Openen tabblad en klik op de knop PDF-document:

,

· U kunt ook kiezen voor Nieuwe taak > Bestand > Nieuw PDF-document of PDF-

document openen....

Het document wordt weergegeven in de PDF-editor.
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Met de volgende instellingen kunt u de manier waarop het document wordt weergegeven aanpassen.

· Met de verschillende weergaven verandert u de manier waarop pagina's worden

weergegeven en de manier waarop u erin scrolt.

Zie ook:  Weergaven .

· Met de zoomfunctie kunt u in- en uitzoomen in het document.

· Aanpassen aan breedte wij zigt de schaal waarin het document wordt weergegeven, zodat

het past binnen de breedte van het scherm.

· Passend wij zigt de schaal waarin het document wordt weergegeven, zodat het past binnen

de hoogte van het scherm.

· Uitzoomen/Inzoomen laat u de schaal handmatig aanpassen.

Inhoud van het hoofdstuk

· Weergaven

· Navigeren in PDF-documenten

· Herkenning op de achtergrond

55

55

59

61



55

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

· Beveiligingsfuncties PDF

Weergaven

Met de PDF-editor kunt u kiezen uit vier weergaven die bepalen hoe documentpagina's worden

weergegeven en hoe u erin scrolt.

1 pagina weergeven geeft één pagina weer en verbergt alle andere pagina's.

Bladeren per pagina geeft de pagina's een voor een weer; als u de onderkant van een pagina bereikt,

ziet u de bovenkant van de volgende.

2 pagina's weergeven geeft de pagina's naast elkaar weer, met de pagina's met oneven nummering

links en de pagina's met even nummering rechts.

Bladeren per 2 pagina's geeft twee pagina's naast elkaar weer, waarbij  de volgende pagina's worden

weergegeven als u naar beneden scrolt.
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 As u de pagina's met even nummering links en de pagina's met oneven nummering rechts wilt

weergeven bij  het weergeven van twee pagina's, klikt u op Weergave > Weergave > Oneven

pagina's rechts.

Er zijn verschillende manieren om de weergave te veranderen:

· Klik op een van de knoppen in de vervolgkeuzelij st in het onderste deelvenster van het

scherm PDF-Editor:

· Selecteer in het hoofdmenu Weergave >Weergave en selecteer een van de weergavemodi.

· Gebruik de volgende sneltoetsen: Ctrl+5, Ctrl+6, Ctrl+7, Ctrl+8.

Beeldvullende weergave

De PDF-editor heeft een beeldvullende weergave, waarbij  het document het gehele scherm vult en er

geen deelvensters en werkbalken worden weergegeven.

Op de volgende manier kunt u de beeldvullende weergave selecteren:

· Klik op de  knop op de werkbalk onder in het scherm. 

· Selecteer in het hoofdmenu Weergave > Beeldvullend.

· Druk op F11.

In de beeldvullende weergave kunt u het volgende doen:

· Door het document scrollen.

· Opmerkingen bekijken (plaats de muisaanwij zer op een gebied met een opmerking om de

opmerking weer te geven).

· De weergave en de schaal aanpassen.

 Om de werkbalk met de weergaveopties weer te geven, verplaatst u de muisaanwij zer

naar de onderkant van het scherm.

· Naar specifieke pagina's in het document gaan. 

 Zie ook: Navigeren in PDF-documenten .60
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U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op het document in de beeldvullende weergave en de

opdrachten in het snelmenu gebruiken om het volgende te doen:

· Opmerkingen toevoegen  en tekstinvoegposities

· Creëer bladwij zers

· Bewerk  tekst en illustraties

Om de beeldvullende weergave af te sluiten, drukt u op F11 of Esc.

Werkbalken en deelvensters verbergen bij het lezen van PDF-documenten

Als u een document leest in de PDF-editor, wilt u mogelijk sommige of alle werkbalken en

deelvensters verbergen om het document zoveel mogelijk schermruimte te geven. De menubalk, de

hoofdwerkbalk en de werkbalk onder in het scherm kunnen niet afzonderlijk worden verborgen, maar

u kunt wel de beeldvullende weergave gebruiken om alle werkbalken en deelvensters te verbergen.

U kunt de volgende werkbalken en deelvensters verbergen:

· Om het navigatievenster te verbergen, drukt u op F5 of klikt u Weergave in het hoofdmenu

en schakelt u de Navigatievenster tonen optie uit.

· Als u het deelvenster Opmerkingen wilt verbergen, drukt u op F7 of klikt u Weergave in het

hoofdmenu en schakelt u de Deelvenster Opmerkingen weergeven optie uit.

De PDF-editor waarin het navigatiedeelvenster, de PDF-werkbalk en het opmerkingenvenster zijn

verborgen: 
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Navigeren in PDF-documenten

De PDF-editor bevat diverse gereedschappen die het eenvoudiger maken om te navigeren in PDF-

documenten.

· Het Pagina's deelvenster zorgt ervoor dat u snel de pagina's kunt bekijken, de volgorde van

pagina's kunt wij zigen, pagina's kunt toevoegen aan het document of pagina's kunt

verwijderen.

· Het Bladwijzers deelvenster bevat gereedschappen voor het maken, bewerken en gebruiken

van bladwij zers.

· Het Zoeken deelvenster zorgt ervoor dat u pagina's kunt doorzoeken en tekst kunt markeren.

· Het Opmerkingen deelvenster kunt u opmerkingen bekijken en navigeren.

· Het Bestandsbijlagendeelvenster zorgt ervoor dat u bij lagen kunt bekijken en bewerken.

· Het Digitale handtekening deelvenster zorgt ervoor dat u digitale handtekeningen kunt

weergeven en verwijderen.

 De sneltoetsen voor het weergeven en verbergen van deze deelvensters vindt u onder

Sneltoetsen .412
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Een specifieke pagina weergeven

De PDF-editor bevat diverse gereedschappen die het gemakkelijker maken om te navigeren in lange

documenten. 

Zo wisselt u van pagina:

· Gebruik de  knoppen in het onderste deelvenster van het scherm PDF-Editor.

· Selecteer in het hoofdmenu Weergave > Naar pagina gaan en klik vervolgens opVolgende

pagina, Vorige pagina,  Eerste pagina of Laatste pagina.

Zo opent u snel een specifieke pagina:

· Typ het nummer van de gewenste pagina in het  vak op het onderste deelvenster

van het PDF-Editor scherm en druk op Enter.

· Selecteer in het hoofdmenu Weergave > Naar pagina gaan > Paginanummer..., typ het

nummer van de gewenste pagina en klik op OK.

Navigeren door pagina's in een beeldvullende weergave

Zo opent u een specifieke pagina in een beeldvullende weergave:

1. Plaats de muisaanwij zer onder in het scherm om de taakbalk te laten verschijnen.

2. Typ het nummer van de gewenste pagina in het  vak op de taakbalk onder in het

scherm.

3. Druk op Enter.
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Herkenning op de achtergrond

In de PDF-editor kunt u tekst en illustraties zoeken en kopiëren in PDF-documenten zonder tekstlaag,

zoals gescande documenten en documenten die zijn gemaakt van afbeeldingsbestanden. Dit is

mogelijk dankzij  het OCR-proces dat op de achtergrond wordt uitgevoerd. 

Herkenning op de achtergrond is standaard ingeschakeld en start automatisch wanneer u een PDF-

document opent. 

Bij  dit proces blij ft de inhoud van het PDF-bestand ongewij zigd. Er wordt alleen een tijdelijke

tekstlaag toegevoegd die niet beschikbaar is als u het document opent in andere toepassingen.

 Klik hiervoor op de  knop op de werkbalk in het  Document tabblad en selecteer inde

vervolgkeuzelij st.Document herkennen... Zie ook: Tekst herkennen .

 Belangrijk!  Als de zoek- of kopieerfuncties niet goed werken, controleert u of de juiste OCR-talen

zijn geselecteerd voor het document. Zie ook:  Functies van het document vaststellen voorafgaand aan

OCR .
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 Om de herkenning op de achtergrond uit te schakelen, schakelt u de Herkenning op de

achtergrond inschakelen in de PDF-editor optie in de Opties  dialoogvenster.

 De herkenning op de achtergrond kan niet worden uitgevoerd op computers met een single-core

processor. 

Beveiligingsfuncties PDF

Bepaalde PDF-documenten kunnen schade toebrengen aan uw computer.

ABBYY FineReader beschikt over een aantal functies die het werken met PDF-documenten veiliger

maken. Het programma vraagt om uw toestemming als u een van de volgende mogelijk schadelijke

acties wilt uitvoeren:

· Bij lagen openen

· Op koppelingen klikken

· Het verzenden van formulier-  gegevens.

Als u de maker van het document vertrouwt, klikt u op Toestaan; klik anders op Annuleren.

U kunt uw computer ook beschermen tegen schadelijke JavaScript-code door JavaScript in PDF-

documenten uit te schakelen. Om JavaScript uit te schakelen, opent u het Opties dialoogvenster, klikt

u op het Ander tabblad en verwijdert u het vinkje bij  de JavaScript in PDF-documenten inschakelen

optie. Als u vervolgens een PDF-document met JavaScript opent, wordt de volgende melding

weergegeven aan de bovenkant van het venster:

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Als u het PDF-document hebt ontvangen van iemand die u vertrouwt, kunt u JavaScript inschakelen

door een van de volgende opties te selecteren in de JavaScript-instellingen vervolgkeuzelij st:

· JavaScript alleen voor dit document inschakelen om JavaScript in te schakelen terwij l het

huidige document is geopend. 

· JavaScript voor alle documenten inschakelen zo opent u het Opties dialoogvenster

waarmee u JavaScript voor alle documenten kunt inschakelen.

321
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Zoeken in PDF-documenten

Met de PDF-editor kunt u zoeken naar informatie, deze markeren, vervangen en verbergen. De

zoekopdracht wordt niet alleen uitgevoerd in de tekst van het hoofddocument, maar ook in de

opmerkingen, de kop- en voetteksten, en in de metadata. Dankzij  herkenning op de achtergrond

kunt u zoekopdrachten uitvoeren in alle soorten PDF-documenten, inclusief gescande. Om de

navigatie door de zoekresultaten te vereenvoudigen, worden deze in een afzonderlijk paneel

weergegeven. Woorden of zinnen die in de hoofdtekst zijn gevonden, worden gemarkeerd. Op die

manier is het eenvoudiger om alle zoekresultaten van woorden of zinnen te selecteren, vervangen of

verbergen.

Inhoud van het hoofdstuk:

· Trefwoorden zoeken

· Zoeken en vervangen

· Zoeken en bewerken
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Trefwoorden zoeken

Doe het volgende om een trefwoord te zoeken:

1. Klik op het  tabblad in het linkerdeelvenster of klik op Weergave > Zoeken in het

hoofdmenu om het Zoeken deelvenster te openen.

2. In het tekstveld Zoeken typt u het woord of de zin die u wilt zoeken. 

Woorden en zinnen die overeenkomen met uw zoekopdracht worden in het document

gemarkeerd. 

 De zoekresultaten worden gerangschikt in groepen (op basis van de bron: tekst,

opmerkingen of bladwij zers) en u kunt volledige groepen markeren. 

  

3. Klik indien nodig op de pij l naast het pictogram  en selecteer een van de volgende:

· Exacte overeenkomstzoekt alleen naar woorden die precies overeenkomen met de

woorden die u in het zoekveld hebt ingevuld.

Bij v. als u naar het woord 'correct' zoekt, worden woorden als 'incorrectly' of 'correction'

niet vermeld.

· Hoofdletters komen overeenzoekt alleen naar woorden die overeenkomen met de

hoofd- en kleine letters in uw opdracht.

Bij v. als u zoekt naar het woord 'Editor' vindt u geen woorden als 'editor' of 'EDITOR'.

U kunt treffers in de tekst markeren, doorhalen en onderstrepen . Selecteer om dit te doen de

betreffende woorden in de zoekresultaten en klik op het betreffende gereedschap (markeren,

doorhalen of onderstrepen).

 Hiermee creëert u opmerkingen in het PDF-document en markeert u eventuele wij zigingen die

moeten worden doorgevoerd in het brondocument. Dit heeft geen gevolgen voor de tekst van uw

PDF-document zelf.
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Om de kleur voor tekstmarkering te wij zigen, klikt u op de pij l naast het betreffende gereedschap en

selecteert u de gewenste kleur op het kleurenpalet dat wordt weergegeven.

 Om naar het volgende/vorige zoekresultaat te gaan, gebruikt u de knoppen . U kunt ook

het volgende zoekresultaat selecteren door te drukken op F3.
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Zoeken en vervangen

Met de PDF-editor kunt u zoeken naar woorden en zinnen, en deze vervangen. Volg de volgende

stappen om dit te doen:

1. Klik op het  tabblad in het linkerdeelvenster of klik op Weergave > Zoeken in het

hoofdmenu om het Zoeken deelvenster te openen.

2. Navigeer naar het tabblad Vervangen.

3. In het tekstveld Zoeken typt u het woord of de zin die u wilt zoeken. 

Woorden en zinnen die overeenkomen met uw zoekopdracht worden in het document

gemarkeerd. 

 De zoekresultaten worden gerangschikt in groepen (op basis van de bron: tekst,

opmerkingen of bladwij zers) en u kunt volledige groepen markeren.

  

4. Klik indien nodig op de pij l naast het pictogram  en selecteer een van de volgende:

· Exacte overeenkomstzoekt alleen naar woorden die precies overeenkomen met de

woorden die u in het zoekveld hebt ingevuld.

Bij v. als u naar het woord 'correct' zoekt, worden woorden als 'incorrectly' of 'correction'

niet vermeld.

· Hoofdletters komen overeenzoekt alleen naar woorden die overeenkomen met de

hoofd- en kleine letters in uw opdracht.

Bij v. als u zoekt naar het woord 'Editor' vindt u geen woorden als 'editor' of 'EDITOR'.

5. Voer in het veld Vervangen door de tekst in die de oorspronkelijke tekst moet vervangen.
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6. Markeer in de zoekresultaten een woord of zin die moet worden vervangen.

 Om verschillende woorden of zinnen tegelijkertijd te vervangen, selecteert u de

betreffende waarde in het zoekvenster.

7. Klik op Vervangen.

Hiermee vervangt u het geselecteerde woord of de zin door hetgeen u hebt opgegeven, en

de betreffende invoer wordt verwijderd uit de zoekresultaten.

 Om naar het volgende/vorige zoekresultaat te gaan, gebruikt u de knoppen . U

kunt ook het volgende zoekresultaat selecteren door te drukken op F3.

8. Sla uw wij zigingen op.
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Zoeken en bewerken

Met de PDF-editor kunt u vertrouwelijke informatie uit PDF-documenten verwijderen voordat u ze

publiceert. Volg de volgende stappen om dit te doen:

1. Klik op het  tabblad in het linkerdeelvenster of klik op Weergave > Zoeken in het

hoofdmenu om het Zoeken deelvenster te openen.

2. Navigeer naar het tabblad Redigeren.

3. In het tekstveld Zoeken: 

· typ het woord of de zin die u wilt vinden

· of klik op het pictogram  en selecteer Zoeken via trefwoordenlijst  in de

vervolgkeuzelij st om tekst te zoeken via een aangepaste lij st.

4. Woorden en zinnen die overeenkomen met uw zoekopdracht worden in het document

gemarkeerd. 

 De zoekresultaten worden gerangschikt in groepen (op basis van de bron: tekst,

opmerkingen of bladwij zers) en u kunt volledige groepen markeren.

  

5. Klik indien nodig op de pij l naast het pictogram  en selecteer een van de volgende:

· Exacte overeenkomstzoekt alleen naar woorden die precies overeenkomen met de

woorden die u in het zoekveld hebt ingevuld.

Bij v. als u naar het woord 'correct' zoekt, worden woorden als 'incorrectly' of 'correction'

niet vermeld.
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· Hoofdletters komen overeenzoekt alleen naar woorden die overeenkomen met de

hoofd- en kleine letters in uw opdracht.

Bij v. als u zoekt naar het woord 'Editor' vindt u geen woorden als 'editor' of 'EDITOR'.

6. Markeer in de zoekresultaten een woord of zin die u wilt verbergen.

 Om verschillende woorden of zinnen tegelijkertijd te verbergen, selecteert u de

betreffende waarde in het zoekveld.

7. Klik op Redigeren. 

Hiermee verwijdert u de geselecteerde woorden of zinnen en overschrij ft u de betreffende

voorvallen.

8. Sla uw wij zigingen op.

Zoeken en verbergen via trefwoordenlijsten

Als u zoekt naar herhaalde woorden of woordcombinaties in een document en deze wilt verbergen

(bij voorbeeld vertrouwelijke informatie over uw organisatie, etc.), maakt u een trefwoordenlij st voor

deze woorden en gebruikt u die om de betreffende tekst te zoeken en verbergen. Klik om dit te doen

op het pictogram  in het tekstveld Zoeken en selecteer een van de volgende uit de

vervolgkeuzelij st:



70

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

· Trefwoord toevoegen aan lijst om een momenteel aanwezig woord of aanwezige

woordcombinatie in het tekstveld toe te voegen aan een trefwoordenlij st;

· Zoeken via trefwoordenlijst om de tekst te zoeken via een aangepaste trefwoordenlij st;

· Trefwoordenlijst bewerken... om trefwoorden voor een lij st toe te voegen, aan te passen, te

verwijderen of op te slaan.

 Om de wij zigingen die u hebt doorgevoerd aan een lij st op te slaan en een zoekopdracht in

gang te zetten via de aangepaste trefwoordenlij st, klikt u op Opslaan en zoeken.  

 Om alle trefwoorden in een bepaalde lij st weer te geven, plaatst u de aanwij zer op de naam

van de lij st.

 Om een trefwoordenlij st te sluiten, klikt u op het pictogram  naast de naam of verwijdert u

het vinkje bij  Zoeken via trefwoordenlijst.
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Gegevens kopiëren uit PDF-documenten

Met de PDF Editor kunt u een willekeurig gebied in een PDF-document kopiëren zonder dat u het

hele document hoeft te herkennen of moet converteren naar een bewerkbare indeling.

U kunt een gebied kopiëren als:

· een afbeelding ;

· tekst ;

· een tabel .
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Een gebied als een afbeelding kopiëren

Zo kopieert u een gebied van een PDF-document als een afbeelding:

1. Sleep met de muis om een rechthoekig kader te tekenen om het gebied dat u wilt kopiëren.

 Het gebied dat u markeert moet op één enkele pagina passen.

2. klik op het  pictogram op de taakbalk dat naast het gemarkeerde gebied wordt

weergegeven.

U kunt ook rechtsklikken op het gemarkeerde gebied en klikken Kopiëren als afbeelding in

het snelmenu, of gebruik de Ctrl+C sneltoets.

 Tekst van het gemarkeerde gebied wordt gekopieerd naar het klembord als afbeelding.

3. Plak de gekopieerde afbeelding in de gewenste toepassing.
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Een gebied als tekst kopiëren

Er zijn twee manieren waarop u een gebied uit een PDF-document als tekst kunt kopiëren:

Manier 1:

1. Sleep met de muis om een rechthoekig kader te tekenen om het gebied dat u wilt kopiëren.

 Het gebied dat u markeert moet op één enkele pagina passen.

2. Klik op het  pictogram op de taakbalk dat naast het gemarkeerde gebied wordt

weergegeven.

U kunt ook rechtsklikken op het gemarkeerde gebied en klikken Kopiëren als tekst in het

snelmenu, of gebruik de Ctrl+Shift+C sneltoets.

3. Plak de gekopieerde tekst in de gewenste toepassing.
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Manier 2:

1. Gebruik de muis om de tekst die u wilt kopiëren te markeren.

 U kunt tekstregels op verschillende pagina's tegelijk markeren.

2. Klik met de rechtermuisknop op de gemarkeerde tekst. 

3. Klik op Tekst kopiëren in het snelmenu dat wordt weergegeven, of gebruik de Ctrl+C

sneltoets.

4. Plak de gekopieerde tekst in de gewenste toepassing.

U kunt manier 2 alleen voor PDF-documenten met een tekstlaag gebruiken. Als een PDF-document

geen tekstlaag bevat, maakt ABBYY FineReader PDF een tekstlaag als gevolg van het herkenning op

de achtergrond-  proces.

 Als u geen tekstregels kunt markeren met de muisaanwij zer, controleer dan of de Herkenning op

de achtergrond inschakelen in de PDF-editor optie in het Opties  dialoogscherm is geselecteerd.

 Als er visuele verschillen zijn en herkenningsfouten in de gekopieerde tekst, zorg dan de de juiste

OCR-talen worden geselecteerd voor het document.

Zie ook:  Functies van het document vaststellen voorafgaand aan OCR .

 Om de tekstlaag op te slaan die door het achtergrondherkenningsproces is gemaakt, klikt u op de

pij l naast de  knop op de werkbalk in het Document tabblad en selecteert u Document

herkennen....

Zie ook:  Tekst herkennen .
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Een gebied als een tabel kopiëren

Zo kopieert u een gebied van een PDF-document als een tabel:

1. Sleep met de muis om een rechthoekig kader te tekenen om het gebied dat u wilt kopiëren.

 U kunt een tabel markeren of een deel daarvan, evenals ongecodeerde tekst, zelfs op de

afbeeldingen.

 Het gebied dat u markeert moet op één enkele pagina passen.

2. Klik op het  pictogram op de taakbalk dat naast het gemarkeerde gebied wordt

weergegeven.

U kunt ook rechtsklikken op het gemarkeerde gebied en klikken Kopiëren als tabel in het

snelmenu, of gebruik de Ctrl+Alt+C sneltoets.

 Voordat u een tabel kopieert, kunt u de structuur ervan aanpassen .

3. Plak de gekopieerde tabel in de gewenste toepassing.

 Met PDF Editor kunt u de tabelstructuur aanpassen voordat u deze kopieert. U hebt de volgende

mogelijkheden:

· verticale/horizontale scheidingstekens toevoegen;

· scheidingstekens verwijderen;
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· tabelcellen splitsen/samenvoegen.

Nadat de tekst van het gemarkeerde gebied is herkend, wordt een taakbalk met

tabelbewerkingsgereedschappen  weergegeven naast het gebied.

Gebruik deze gereedschappen om de tabelstructuur aan te passen en klik nogmaals op het 

 pictogram op de tabelbewerkingstaakbalk. De bewerkte inhoud wordt naar het klembord

gekopieerd.

 Er worden geen wij zigingen aangebracht aan de tabel in het oorspronkelijke bestand.

 U kunt de tabel in het oorspronkelijke bestand bewerken  in de OCR-editor.

 Als de tabelgegevens die zijn gekopieerd aanzienlijk afwijken van de oorspronkelijke

documentgegevens:

· Als het document geen tekstlaag heeft, controleert u of de juiste OCR-talen  zijn

geselecteerd.

· Als de pagina met de gegevens die u wilt kopiëren een tekstlaag van slechte kwaliteit bevat,

vervangt u de tekstlaag  door een nieuwe.

Probeer de gegevens nu nogmaals te kopiëren.
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PDF-documenten controleren

De PDF-editor bevat een aantal functies voor het controleren van PDF-documenten. Tijdens het

doorlezen van een document kunt u opmerkingen toevoegen, belangrijke fragmenten markeren,

notities maken, vormen tekenen om bepaalde gebieden te markeren en stempels op pagina's

plaatsen.

Inhoud van het hoofdstuk

· Opmerkingen toevoegen

· Tekst markeren

· Vormen tekenen

· Tekst toevoegen aan PDF-documenten

· Stempels toevoegen

· Samenwerken aan PDF-documenten
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Opmerkingen-

Met de gereedschappen van de PDF-editor kunt u op elke plek in een PDF-document opmerkingen

toevoegen, wat het bespreken en controleren van PDF-documenten veel eenvoudiger maakt.

1. Klik op de  werk op de werkbalk in het Document tabblad.

2. Als u de standaardkleur voor opmerkingen niet mooi vindt, kunt u een andere kleur kiezen

op de werkbalk die boven het document wordt weergegeven.

3. Klik op de locatie waar u de opmerking op de pagina wilt plaatsen en typ de opmerking.

 U kunt de kleur van een bestaande opmerking wij zigen met het snelmenu.

Meer informatie over het openen, beantwoorden en verwijderen van opmerking vindt u in

Samenwerken aan PDF-documenten .

Tekst markeren

Met de PDF-editor kunt u aangeven welke wij zigingen moeten worden aangebracht in een document.

Als u bewerkingsmarkeringen toevoegt, wordt de tekst zelf niet gewij zigd. Het geeft slechts aan

welke wij zigingen waar moeten worden doorgevoerd.

 Aantekeningen die zijn gerelateerd aan het bewerken van tekst zijn alleen beschikbaar in

documenten met een tekstlaag of documenten die zijn herkend met het herkenningsproces op de

achtergrond.

ABBYY FineReader bevat de volgende markeringsgereedschappen:

Markeren 

Onderstrepen

Doorhalen

85
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Opmerking toevoegen aan

ingevoegde tekst 

 Door te dubbelklikken op de aantekening kunt u elk soort opmerking toevoegen. Zie voor meer

informatie over opmerkingen Samenwerken aan PDF-documenten .

Zo kunt u een tekstfragment markeren, onderstrepen of doorstrepen: 

· Selecteer een opmaakgereedschap op de werkbalk in het Document tabblad en selecteer

vervolgens het gewenste tekstfragment, of 

· Selecteer het gewenste tekstfragment en selecteer vervolgens een opmaakgereedschap op

de werkbalk in het Document tabblad. 

Zo geeft u aan waar moet worden ingevoegd: 

· Klik op de  werktuig op de werkbalk in het Document tabblad en klik op de plaats waar u

denkt dat tekst moet worden ingevoegd.

 Zo verandert u de kleur van een aantekening: 

· Klik met de rechtermuisknop op een aantekening en selecteer de gewenste kleur in het

snelmenu of 

· Klik op het Opmaak-werktuig in de Document tabblad en klik vervolgens op een van de

gekleurde vakken op de werkbalk die boven het document verschijnt.

U kunt de zoekfunctie gebruiken om specifieke tekstfragmenten te markeren. Zo hoeft u niet het hele

document te lezen om ze te vinden.

1. Open het Zoeken deelvenster.

2. Typ het woord of de zin die u wilt vinden. 

85
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3. In het ZOEKEN deelvenster selecteert u de zoekresultaten die u wilt markeren en klik op het

gewenste markeringsgereedschap. Als u een andere kleur wenst, klikt u op de pij l naast het

markeringsgereedschap en klikt u op de gewenste kleur in het kleurenpalet dat wordt

weergegeven.

 Standaard gebruiken de markeringsgereedschappen in het Zoeken deelvenster dezelfde kleuren

als de markeringsgereedschappen in de PDF-gereedschappen- werkbalk.
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Vormen tekenen

Met de PDF-editor kunt u diverse markeringen op een pagina van een PDF-document aanbrengen. U

kunt ook opmerkingen toevoegen aan de verschillende vormen die u hebt getekend.

1. Klik op de werkbalk in het Document tabblad op .

2. Selecteer het betreffende tekengereedschap in het vervolgkeuzemenu.

· Inkt

Hiermee tekent u een lijn als u de linkermuisknop ingedrukt houdt, zodat u elke

gewenste vorm kunt tekenen.
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· Lijn

Hiermee tekent u een rechte lijn. Als u een verticale, horizontale of diagonale (met een

hoek van 45°) lijn wilt tekenen, drukt u op de Shift- toets.

· Pijl

Hiermee tekent u een pij l. Als u een verticale, horizontale of diagonale (met een hoek

van 45°) lijn wilt tekenen, drukt u op de Shift- toets.

· Rechthoekig

Hiermee tekent u een rechthoek. Als u een vierkant wilt tekenen, drukt u op de Shift-

toets.

· Ovaal

Hiermee tekent u een ovaal. Als u een cirkel wilt tekenen, drukt u op de Shift- toets.

· Polygoon

Hiermee tekent u een veelhoek. Klik op de plaats waar u de eerste hoekpunt van de

veelhoek wilt plaatsen. Om de veelhoek te voltooien, klikt u op de eerste hoekpunt.

· Cloud

Hiermee tekent u een wolk. Klik op de plaats waar u de eerste hoekpunt van de wolk wilt

plaatsen. Om de wolk te voltooien, klikt u op de eerste hoekpunt.

· Polylijn

Hiermee tekent u een gekartelde lijn. Klik op de pagina om te beginnen met tekenen,

klik nogmaals om het volgende segment te tekenen en dubbelklik op de plek waar de

gekartelde lijn moet eindigen.

· Tekstkader

Tekent een rechthoek met een geneste aantekening. Raadpleeg voor meer details Een

tekstblokaantekening toevoegen aan een PDF-document .

3. Als u klaar bent met het tekenen van de vorm, dubbelklikt u erop om een opmerking toe te

voegen.

 Als u het Inkt gereedschap gebruikt, moet u het tekengereedschap uitschakelen voordat

u een opmerking kunt typen.

Op deze manier kunt u een set vormen tekenen met het Inkt gereedschap en een

opmerking toevoegen aan de gehele set:

· Houd de Shift- toets ingedrukt en teken de vorm. U kunt de muisknop loslaten, maar u

mag de Shift- toets pas loslaten als u klaar bent met tekenen.

· Schakel het tekengereedschap uit, dubbelklik op een vorm uit de set en voer uw

opmerking in.
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4. U kunt diverse instellingen van het tekengereedschap aanpassen.

Zo wij zigt u deze opties:

· Klik met de rechtermuisknop op een vorm die u op de pagina heeft getekend en gebruik

de opdrachten in het snelmenu.

· Selecteer de gewenste instellingen in de PDF-gereedschappen- werkbalk voordat u de

vorm tekent.

 Zie voor meer informatie over het gebruiken en bewerken van opmerkingen Samenwerken aan PDF-

documenten .85



84

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

Een tekstblokaantekening toevoegen aan een PDF-document

In de PDF-editor kunt u tekstblokken toevoegen aan allerlei soorten PDF's.

 Een tekstblok is een aantekening. Tekst in een tekstblok is niet de hoofdtekst van een PDF-

document.

Voor meer informatie over het toevoegen van hoofdtekst aan een PDF-document, zie Tekst invoegen

en bewerken .

Om een nieuw tekstblok aan een PDF-document toe te voegen:

1. Klik op het  pictogram op de werkbalk in het Document tabblad en selecteer in

de vervolgkeuzelij st.

Onder de hoofdwerkbalk verschijnt een werkbalk met hulpmiddelen voor tekstbewerking.

Er verschijnt een werkbalk met gereedschappen om tekst te bewerken onder de PDF-

gereedschappen- werkbalk. 

2. Klik waar u tekst wilt toevoegen. Sleep de muisaanwij zer met ingedrukte muisknop om de

grootte van het tekstvak te wij zigen. 

3. Voer uw tekst in. U kunt het lettertype, de tekengrootte en de letterkleur kiezen. 

4. Wij zig indien nodig de grootte van het tekstvak. 

5. Selecteer de kleur en de dikte van de rand om een rand om het tekstvak te tekenen. 

6. U kunt ook de achtergrondkleur van het tekstvak wij zigen of gebruik de Achtergrondkleur

detecteren optie om de achtergrondkleur van de pagina te gebruiken.

 Standaard wordt een transparante achtergrond gebruikt. 

U kunt de PDF-editor gebruiken om formulieren zonder interactieve velden in te vullen. Als u dit wilt

doen, typt u de tekst over het formulier met het Exporteren gereedschap.

 Als u een tekstvak toevoegt, wordt een nieuwe opmerking met tekst uit het vak weergegeven in het

Opmerkingen- deelvenster. U wij zigt de status van de opmerking op dezelfde manier als de status

van een aantekening. Zie ook:  Samenwerken aan PDF-documenten .
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Samenwerken aan PDF-documenten

Met de PDF-editor kunt u opmerkingen van anderen bekijken en beantwoorden, zelfs als ze niet in

ABBYY FineReader zijn gemaakt. U kunt eveneens de status van een opmerking wij zigen om iemand

te laten weten dat u zijn suggestie heeft geaccepteerd of geweigerd. 

Als u een lij st met alle opmerkingen in het document wilt weergeven, opent u het Opmerkingen

deelvenster door op de  knop op de werkbalk in het tabblad te klikken.

 Zo opent u eveneens het Opmerkingen- deelvenster:

· Klik met de rechtermuisknop op een aantekening, stempel of opmerking en klik op

Deelvenster Opmerkingen weergeven in het snelmenu.

· Selecteer Weergave in het hoofdmenu en klik op Deelvenster Opmerkingen weergeven.

· Druk op F7.

Een opmerking toevoegen aan een aantekening 
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· Dubbelklik op de aantekening waaraan u een opmerking wilt toevoegen of 

· Klik met de rechtermuisknop op de aantekening en selecteer de Opmerking toevoegen

opdracht in het snelmenu.

Als het Opmerkingen deelvenster is verborgen, wordt een opmerkingenvenster voor het invoeren

van uw opmerking weergegeven. Als het Opmerkingen deelvenster zichtbaar is, wordt het

opmerkingenvenster dat bij  de aantekening hoort gemarkeerd. 

Een opmerking openen 

· Selecteer de aantekening met de opmerking die u wilt bekijken. 

Als het Opmerkingen deelvenster is verborgen, wordt een opmerkingenvenster voor het invoeren

van uw opmerking weergegeven. Als het Opmerkingen deelvenster zichtbaar is, wordt het

opmerkingenvenster dat bij  de aantekening hoort gemarkeerd. 

 Als u wilt dat een opmerking altijd zichtbaar is, dubbelklikt u op zijn aantekening. Om een

opmerking te verbergen, klikt u op de  knop in de rechterbovenhoek van het

opmerkingenvenster.

Een opmerking beantwoorden 

1. Selecteer de aantekening met de opmerking waarop u wilt antwoorden. 

2. Klik op Antwoorden in het opmerkingenvenster of druk op Ctrl+Enter en voer uw

antwoord in.

Een aantekening of de bijbehorende opmerking verwijderen of beantwoorden 
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U verwijdert een aantekening als volgt:

· Selecteer de aantekening die u wilt verwijderen en druk op Del- of klik met de

rechtermuisknop op de aantekening en klik op Verwijderen in het snelmenu.

De bijbehorende opmerking wordt ook verwijderd. 

· Selecteer een opmerkingenvenster in het Opmerkingen deelvenster en druk op Del- of

rechtsklik op het opmerkingenvenster en klik op Verwijderen.

De bijbehorende aantekening wordt ook verwijderd. 

Zo verwijdert u een opmerking in het Opmerkingen deelvenster:

· Rechtsklik op een willekeurige plek in het opmerkingenvenster en selecteer Verwijderen in

het snelmenu.

Alle bijbehorende antwoorden worden ook verwijderd. 

U verwijdert alle opmerkingen en aantekeningen als volgt: 

· Selecteer Document in het hoofdmenu en klik op Opmerkingen en opmaak verwijderen...

Een antwoord verwijderen: 

· Rechtsklik op het antwoord en selecteer Antwoord verwijderen in het snelmenu.

Op dezelfde manier kunt u ook een antwoord verwijderen in het Opmerkingen deelvenster. 

Een opmerking markeren of de status wijzigen 

U kunt een status toevoegen aan een opmerking die u heeft gelezen of de opmerkingen markeren

die u later opnieuw wilt bekijken. 

Een opmerking markeren: 

· Klik op de  venster naast de opmerking in het Opmerkingen deelvenster of klik met de

rechtermuisknop op de opmerking en klik op Vinkje toevoegen in het snelmenu.

U wij zigt de status van een opmerking als volgt: 

· Klik met de rechtermuisknop op een opmerking of de bijbehorende aantekening, klik op

Status in het snelmenu en selecteer de gewenste status.

· Klik op de  knop in het opmerkingenvenster en selecteer de gewenste status.

Eigenschappen van aantekeningen en opmerkingen
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In het Eigenschappen... dialoogvenster van een aantekening of opmerking kunt u de auteur of het

onderwerp wij zigen en bekijken hoe de status van een aantekening of opmerking in de loop der tijd

is gewij zigd. Als u de naam van de auteur heeft aangepast, kunt u op de Standaard instellen knop

klikken om de nieuwe naam te gebruiken voor toekomstige aantekeningen en opmerkingen.

Zo opent u het Eigenschappen dialoogvenster van een aantekening op opmerking:

· Klik met de rechtermuisknop op de aantekening, stempel of opmerking en klik op

Eigenschappen... in het snelmenu.

Het deelvenster Opmerkingen 
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Het Opmerkingen deelvenster bevat alle aantekeningen - met of zonder opmerkingen - die zijn

toegevoegd aan het document en alle tekstvakken, stempels en redactieaantekeningen.

· Om door de opmerkingen te navigeren, gebruikt u de  knoppen.

· U kunt zoeken naar specifieke opmerkingen, antwoorden of auteurs met het zoekvenster

boven het Opmerkingen deelvenster.

U sorteert de opmerkingen als volgt: 

· In het Opmerkingen deelvenster klikt u op  en selecteert u de gewenste sorteeroptie

in het menu. 

U kunt de opmerkingen filteren op type, auteur, status van de markering of status van de opmerking. 

U filtert de opmerkingen als volgt: 

· In het Opmerkingen deelvenster klikt u op  om het filtermenu te openen en klikt u op

Alle opmerkingen weergeven. Huidige opmerkingen verbergen of selecteer de criteria

die u wilt gebruiken om de opmerkingen te filteren.

U kunt de opmerkingen als volgt filteren: 

1. Type 

2. Auteur 

3. Pagina 

4. Datum 

5. Status markering 

6. Status 

 Om het filter opnieuw in te stellen, klikt u op Terugzetten.

Als u alleen de auteurs en datums van de opmerkingen wilt zien, klikt u op  om de tekst van de

opmerkingen te verbergen. Om de tekst opnieuw weer te geven, klikt u op .
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Stempels toevoegen

Met de PDF-editor kunt u stempels aan PDF-documenten toevoegen, op dezelfde manier als u

stempels op papieren documenten zet. U kunt een stempel selecteren uit de lij st met beschikbare

stempels of uw eigen stempel maken, waarbij  u zelf de benodigde tekst, de datum en tijd van de

stempel toevoegt, of een afbeelding. 

Een stempel op een pagina zetten: 

1. Klik op de werkbalk in het Document tabblad  en selecteer de gewenste stempel.

 Als de stempel die u wilt gebruiken niet beschikbaar is in het menu, klikt u op Andere

stempel.

2. Zet de stempel op de pagina. 

3. Verplaats indien nodig de stempel naar de gewenste locatie. 

U kunt opmerkingen toevoegen aan stempels en de status wij zigen op dezelfde manier als u

opmerkingen aan aantekeningen toevoegt. Zie ook:  Samenwerken aan PDF-documenten .

Zo maakt u een stempel

85
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Met de PDF-editor kunt u stempels maken van afbeeldingen en tekst.

Zo maakt u een stempel van een afbeelding: 

1. Klik op de werkbalk op het Document tabblad op  > Stempel maken van

afbeelding....

2. In het dialoogvenster dat wordt geopend, typt u een naam voor uw stempel in het Naam

veld.

3. Klik op Openen om een afbeelding van uw harde schij f te openen of klik op Plakken van

klembord als u een afbeelding heeft gekopieerd naar het klembord.

4. Gebruik de Stempelformaat schuifregelaar als u het formaat van de afbeelding wilt

aanpassen.

5. Klik op Opslaan.

Zo maakt u een tekststempel: 

1. Klik op de werkbalk op het Document tabblad op  > Tekststempel maken....

2. In het dialoogvenster dat wordt geopend, typt u een naam voor uw stempel in het Naam

veld.

3. In het Stempeltekst veld typt u de tekst die moet worden weergegeven op de stempel.

4.  Vanuit de Datum/tijd toevoegen vervolgkeuzelij st kiest u de datum- en tijdindeling die u

wilt gebruiken.

 Als u een stempel zet op een pagina, bevat deze de datum en tijd van het moment van

stempelen in de door u gekozen indeling.

 Alle tekstelementen worden toegevoegd aan de stempel op de positie van de

muisaanwij zer in het Stempeltekst veld. U kunt de volgorde van de stempelonderdelen in

dit veld wij zigen, uitlegtekst toevoegen en de gegevens- en tijdsweergave instellen. Zie

voor meer informatie over datum en tijd Huidige datum en tijd op stempels en in Bates-

nummers .

5. In de Lettertype en kader optiegroep selecteert u een lettertype, de lettergrootte en de

letterstij l  voor de tekst op de stempel en kiest u een kleur voor de stempel.

6. Schakel de Kader toevoegen optie in als u een kader om de stempel wilt zetten. 

7. Het Weergave vak bevat een voorbeeld van de stempel, zodat u ziet wat het effect is van

uw wij zigingen.

8. Klik op Opslaan.

367
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Zo bewerkt u stempels

1. Klik op de werkbalk in het Document tabblad op  > Stempels beheren....

2. Selecteer een stempel in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en klik op

Bewerken....

3. Voer de gewenste instellingen in en klik op Gebruiken.

Zo verwijdert u een stempel

U kunt een stempel op de volgende manieren verwijderen uit het document: 

· Selecteer de stempel in het document en druk op Del-.

· Klik met de rechtermuisknop op de stempel in het document en selecteer Verwijderen... in

het snelmenu.

· Selecteer de opmerking voor de stempel in het Opmerkingen deelvenster en druk op Del-.

Een stempel uit de lij st verwijderen: 

1. Klik op de werkbalk in het Document tabblad op  > Stempels beheren....

2. Selecteer de stempel in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en klik op

Verwijderen....
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Werken met PDF-inhoud

Met de PDF-editor kunt u de inhoud van PDF-documenten aanpassen zonder deze eerst te

converteren naar bewerkbare indelingen.

Inhoud van het hoofdstuk

· Tekst invoegen en bewerken

· Illustraties invoegen en bewerken

· Hyperlinks invoegen en bewerken

· Tekst herkennen

· Werken met pagina's

· Bladwij zers toevoegen

· Kop- en voetregels toevoegen

· Werken met bestandsbij lagen

· Metadata weergeven

· Pagina-afbeeldingen verbeteren

Tekst invoegen en bewerken
De PDF Editor in ABBYY FineReader PDF maakt het u mogelijk tekst in te voegen en te bewerken in

elk* PDF document:
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· PDF-documenten gemaakt met gebruik van andere toepassingen

· gescande documenten

· doorzoekbare PDF-documenten

De volgende opties zijn beschikbaar:

· nieuwe tekst toevoegen 

· tekst verwijderen 

· tekst van het klembord kopiëren en plakken 

· bewerken en opmaken van tekst binnen bestaande tekstblokken

· veranderen van de grootte van het tekstblok

· verplaatsen van tekstblokken op een pagina

· corrigeren van paginarichting, scheve of vervormde tekst, en andere fouten die gevonden

worden in gescande documenten

* behalve PDF documenten die tekst met vectorafbeeldingen bevatten

Nieuwe tekst invoegen

Nieuwe tekst kan op de volgende manieren aan een pagina toegevoegd worden:

· Voeg een nieuw tekstblok toe met gebruik van het gereedschap  Tekst toevoegen.

 Dit is de gemakkelijkste manier voor het invoegen van:

o een grote hoeveelheid tekst

o een alleenstaand tekstblok

· Bewerken van een bestaand tekstblok .

 Dit is de gemakkelijkste manier om tekst in te voegen als u een relatief kleine hoeveelheid

tekst toe moet voegen aan een reeds bestaand tekstblok. 

· Tekst toevoegen met gebruik van het gereedschap  Kop- en voettekst.

 Dit is de gemakkelijkste manier om tekst in te voegen als u identieke tekst tegelijkertijd aan

verschillende pagina's toe moet voegen.

Toevoegen van nieuwe tekst met gebruik van het gereedschap Tekst toevoegen 

Om een nieuw tekstblok aan een PDF document toe te voegen:
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1. Schakel over naar de bewerkingsmodus.

U kunt dit doen door naar het Inhoud bewerken tabblad te navigeren of door de sneltoets

Ctrl+E te gebruiken.

Opmerking: het kan zijn dat u enige tijd moet wachten voordat het programma het

document voorbereidt voor bewerking. Gedurende deze tijd wordt een indicator voor

paginavoorbereiding weergegeven onder de werkbalk.

Hierdoor worden tekst en afbeeldingen op de pagina gemarkeerd als afzonderlijke

blokken:

Opmerking: wanneer u werkt met gescande documenten en doorzoekbare PDF-

documenten is het belangrijk de juiste talen te specificeren, vooral wanneer

achtergrondherkenning is uitgeschakeld. Voor meer details kijkt u bij  Documentkenmerken

om aan te denken vóór OCR .

Tip: voordat u begint te werken met gescande documenten en doorzoekbare PDF-

documenten, is het soms het beste de paginarichting, scheve of vervormde tekst, en andere

fouten te corrigeren .

2. Klik op de  knop op de werkbalk of druk op Ctrl + T op het toetsenbord.

Hiermee worden de bewerkingshulpmiddelen in de werkbalk ingeschakeld.

351
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3. Plaats de cursor op de specifieke plaats waar u een nieuw tekstblok toe wilt voegen en

markeer een rechthoekige vorm met de geschikte grootte voor uw nieuwe tekstblok of klik

eenmaal met linker muisknop voor een tekstblok met een standaardvorm.

Opmerking: het formaat van het nieuwe tekstblok kan niet groter zijn dan de pagina zelf.

Opmerking: u kunt ook nieuwe tekstblokken maken over andere objecten heen.

4. Voer uw tekst in het tekstblok in dat u zojuist heeft gemaakt.

Opmerking: Als u een grote hoeveelheid tekst toevoegt, let er dan op dat u niet over de

randen van de pagina zelf heen gaat.

5. Voltooi het toevoegen van tekst. U doet dit door met de linker muisknop buiten het

tekstblok te klikken of u drukt op de toets Esc.

6. Sla de wij zigingen die u in het document hebt aangebracht op door op de  knop op

de werkbalk in het Document tabblad te klikken of door Bestand > Opslaan in het

hoofdmenu te selecteren. Als alternatief kunt u ook de sneltoets Ctrl + S gebruiken.

7. Als u de tekstbewerkingsmodus wilt verlaten, schakelt u over naar een ander tabblad.

Bewerken van bestaande tekst 

U kunt tekst in een PDF-document als volgt bewerken:
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1. Schakel over naar de bewerkingsmodus.

U kunt dit doen door naar het Inhoud bewerken tabblad te navigeren of door de sneltoets

Ctrl+E te gebruiken.

Opmerking: het kan zijn dat u enige tijd moet wachten totdat het programma de tekst

voorbereidt voor bewerking. Gedurende deze tijd wordt een indicator voor

paginavoorbereiding weergegeven onder de werkbalk.

Hierdoor worden text en afbeeldingen op de pagina gemarkeerd als afzonderlijke blokken:

Opmerking: wanneer u werkt met gescande documenten of doorzoekbare PDF-

documenten is het belangrijk de juiste talen te specificeren, vooral wanneer

achtergrondherkenning uitgeschakeld is. Voor meer details kijkt u bij  Documentkenmerken

om aan te denken vóór OCR .

Tip: voordat u begint te werken met gescande documenten en doorzoekbare PDF-

documenten, is het soms het beste de paginarichting, scheve of vervormde tekst, en andere

fouten te corrigeren .

2. Bewerk de tekst in het PDF-document.

U kunt:

351
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· Nieuwe tekst toevoegen aan een bestaand tekstblok

Om dit te doen, plaatst u de cursor waar u het tekstblok aan wilt maken en u typt de

betreffende tekst of plakt de tekst van het klembord.

Het programma selecteert automatisch een geschikt lettertype.

Opmerking: de naam van het huidige lettertype wordt weergegeven in de lij st in het

tekstvenster. Vierkante haken rond een lettertypenaam betekenen dat het lettertype

wordt gebruikt voor het bewerkte PDF-document, maar niet is geïnstalleerd op uw

systeem. Om dit lettertype te gebruiken voor het invoeren van nieuwe tekst, moet u het

eerst op uw systeem installeren. Anders kiest het programma het standaard lettertype.

· Tekst verwijderen uit een bestaand tekstblok

Om dit te doen, selecteert u de tekst die u wilt verwijderen, en verwijdert u deze.

· Een tekstblok geheel verwijderen

Om dit te doen:

o Houd de toets Ctrl ingedrukt en klik met de linker muisknop op het tekstblok.

Als alternatief kunt u een tekstblok selecteren door er met de linker muisknop in te

klikken, de cursor op een van de randen van het blok te plaatsen, en het te selecteren

door met de linker muisknop te klikken wanneer de vorm van de cursor verandert in

.

o Verwijder het tekstblok door op Verwijderen te drukken.

· Wijzig de opmaak van tekst 

Om dit te doen, selecteert u de juiste tekst in een tekstblok en bewerkt u deze met

behulp van de juiste werkbalkknoppen:

· Verander het formaat van een tekstblok

 Om dit te doen selecteert u eerst het betreffende tekstblok door er met de linker

muisknop in te klikken. Op de randen van het tekstblok zullen nu kleine vierkante

icoontjes te zien zijn.
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Plaats de cursor op een van de vierkante icoontjes. Wanneer de vorm van de cursor

verandert in , houdt u de linker muisknop ingedrukt en sleept u de cursor zo dat de de

gewenste grootte van het tekstblok wordt bereikt.

Opmerking: wanneer de grootte van een tekstblok wij zigt, let er dan op dat u niet over

de randen van de pagina heen gaat .

· Beweeg tekstblokken over een pagina

 Om dit te doen, houdt u de Ctrl toets ingedrukt en plaatst u de muiscursor boven een

tekstblok. Houd de linker muisknop ingedrukt samen met de toets Ctrl en sleep het blok

naar de juiste plaats terwij l u Ctrl en de linker muisknop allebei ingedrukt houdt.

 Als alternatief kunt u een tekstblok selecteren door er in te klikken met de linker

muisknop, de cursor op een van de randen ervan te plaatsen, en het te verplaatsen door

de linker muisknop ingedrukt te houden terwij l de vorm van de cursor verandert in .

Opmerking: wanneer u een tekstblok verplaatst, let er dan op dat u niet over de

zichtbare randen van de pagina heen gaat.

3. Tekstbewerking voltooien Om dit te doen klikt u met de linkerknop buiten het tekstblok of u

drukt op de toets Esc .

4. Verlaat de tekstbewerkingsmodus. Om dit te doen, schakelt u over naar een ander tabblad.

5. Sla de wij zigingen die u in het document hebt aangebracht op door op de  knop op

de werkbalk van het Document tabblad te klikken of door Bestand > Opslaan in het

hoofdmenu te selecteren. Als alternatief kunt u ook de sneltoets Ctrl + S gebruiken.

Tekstbewerking verbeteren in gescande documenten

Voordat u begint met het bewerken van gescande documenten en doorzoekbare PDF-documenten,

kunt u het volgende doen om het bewerken van tekst te verbeteren:
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· Corrigeer de paginarichting, scheve of vervormde tekst en andere fouten 

Als u cosmetische wij zigingen wilt aanbrengen in het uiterlijk van een gescand

document, klikt u op de Scheefheid en paginastand corrigeren knop op de

werkbalk op het Inhoud bewerken tabblad en kiest u Scheefheid en stand voor

huidige pagina corrigeren (voor een bepaalde pagina of voor het hele

document). 

Opmerking: de Scheefheid en paginastand corrigerenknop verschijnt in de

werkbalk in het Inhoud bewerken tabblad alleen voor die pagina's, waar het

programma tekst scheeftrekking heeft gedetecteerd.

· Opnieuw herkennen van een pagina / document 

Als een pagina een tekstlaag bevat, zal deze worden gebruikt bij  het bewerken

van de tekst. Om een pagina vanaf het begin te herkennen, klikt u op de knop

Tekstlaag in de werkbalk en selecteert u Pagina herkennen en bestaande

tekstlaag vervangen... (voor een specifieke pagina of voor het gehele

document).

Dit zal het dialoogvenster Document herkennen openen.

Selecteer de juiste talen uit de vervolgkeuzelij st in de bovenste helft.

Zet een vinkje in de vakjes naast Paginastand corrigeren en Afbeeldingen

rechtzetten en afbeeldingsresolutie corrigeren in de onderste helft van het

venster.

Klik Herkennen.
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Illustraties invoegen en bewerken

Met de PDF-editor kunt u illustraties in elk type PDF-document invoegen. 

1. Klik op de werkbalk op het Inhoud bewerken tabblad op de  knop of selecteer

Inhoud bewerken > Illustratie toevoegen... in het hoofdmenu.

2. Selecteer een illustratie in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en klik op Openen-.

3. Verplaats de illustratie naar de gewenste locatie op de pagina.

U kunt illustraties verplaatsen, draaien, verwijderen en vergroten/verkleinen. Als u een illustratie

verplaatst, kan het op andere objecten op de pagina terechtkomen. Als u de illustratie naar de

voorgrond wilt verplaatsen, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Afbeelding

naar voorgrond brengen.

Een illustratie verwijderen:

· Om een illustratie in een normaal PDF-document te verwijderen, klikt u er met de

rechtermuisknop op en selecteert u Verwijderen in het snelmenu.

· U kunt een deel van de documentafbeelding verwijderen met alle bijbehorende onderdelen,

inclusief illustraties. Klik hiervoor op de  werktuig op de werkbalk in het

Beveiliging tabblad en selecteer het gebied dat u wilt wissen.

 Het Wissen- gereedschap verwijdert illustraties en tekst, waarbij  de lege ruimte automatisch

wordt opgevuld met de juiste achtergrondkleur.
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Hyperlinks invoegen en bewerken

Met ABBYY FineReader kunt u hyperlinks invoegen in PDF-documenten van welk type dan ook en

bestaande hyperlinks bewerken. 

Als u de muisaanwij zer op een hyperlink plaatst, wordt het adres daarvan weergegeven in een pop-

upvenster. Om de koppeling te volgen, klikt u erop.

Zo voegt u een hyperlink in een PDF-document in:

1. Typ de tekst die gebruikt moet worden als hyperlink.

2. Selecteer Bewerken > Koppeling toevoegen... in het hoofdmenu of selecteer de tekst, klik er met

de rechtermuisknop op en klik vervolgens Koppeling toevoegen... op het snelmenu.

Een bepaald tekstfragment koppelen in het huidige document

In de editor voor koppelingen:

· Selecteer Pagina in dit document en voer het paginanummer in dat de koppeling moet openen,

of

· Klik op Selecteer de bestemming... en plaats de muisaanwij zer op het punt waar u de gebruikers

die op de koppeling klikken wilt doorverwij zen.

Koppeling naar een website

In de editor voor koppelingen:

· Selecteer Internetadres, e-mailadres, bestand of andere bron en typ de URL van de pagina

waarnaar u wilt koppelen (bij v. http://www.abbyy.com).

Koppelen naar een e-mailadres

In de editor voor koppelingen:

· Selecteer Internetadres, e-mailadres, bestand of andere bron en typ het e-mailadres van de

ontvanger, voorafgegaan door 'mailto:' (e.g. mailto:office@abbyy.com).

Koppeling naar een bestand 

In de editor voor koppelingen:

· Selecteer Internetadres, e-mailadres, bestand of andere bron en voer het pad in naar het

bestand dat de koppeling moet openen, voorafgegaan door 'file://' (bij v.

file://D:/MyDocuments/ABBYYFineReader.pdf).

http://www.abbyy.com
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Zo bewerkt u een hyperlink:

1. Selecteer de hyperlink die u wilt bewerken.

2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde koppeling en klik op Koppeling bewerken... in

het snelmenu.

3. Doe in de editor voor koppelingen een van de volgende dingen:

· Wijzig het nummer van de pagina die de koppeling moet openen

· Klik op Selecteer de bestemming... en plaats de muisaanwij zer op het punt waar u de

gebruikers die op de koppeling klikken wilt doorverwij zen.

· Wijzig de URL, het e-mailadres of het pad naar een bestand of andere bron.

 U kunt de URL, het e-mailadres of het pad naar een bestand of andere bron kopiëren naar het

klembord. Om dit te doen, klikt u met de rechtermuisknop op de koppeling, selecteert u  Koppeling

kopiëren, en kopieert u de URL, het e-mailadres of het pad.

Zo verwijdert u een hyperlink uit een PDF-document:

1. Selecteer de hyperlink die u wilt verwijderen.

2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde koppeling en klik op Koppeling verwijderen in

het snelmenu.
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Tekst herkennen

Herkenning op de achtergrond  is een proces waarbij  een tijdelijke tekstlaag wordt toegevoegd

aan een document, zodat u de tekst kunt markeren, kopiëren en doorzoeken. U kunt deze functies

beschikbaar stellen aan andere gebruikers door een permanente tekstlaag toe te voegen aan PDF-

documenten. Documenten met tekstlagen zijn vrijwel niet te onderscheiden van hun originelen. U kunt

ook een bestaande tekstlaag in een doorzoekbaar PDF-document vervangen.

1. Klik op de werkbalk op het Document tabblad op de   knop en selecteer Document

herkennen... in de vervolgkeuzelij st. U kunt ook Document > Document herkennen >

Document herkennen... in het hoofdmenu selecteren  of de sneltoets CTRL+SHIFT+R

gebruiken.

2. In het dialoogvenster dat verschijnt, geeft u de gewenste OCR-talen op. Zie ook:  Functies

van het document vaststellen voorafgaand aan OCR .

3. Om de kwaliteit van OCR te verbeteren, schakelt u de verwerking van afbeeldingen in. De

verwerking van afbeeldingen kan het uiterlijk van uw document veranderen. 

· Paginastand corrigeren - Het programma herkent de tekststand en corrigeert deze

indien nodig. 

· Afbeeldingen rechtzetten en afbeeldingsresolutie corrigeren - Het programma

herkent en corrigeert eventuele scheefheid, selecteert de juiste afbeeldingsresolutie en

voert andere wij zigingen door die de afbeelding verbeteren.

4. Klik op de Herkennen knop.

5. Hierdoor krijgt het resulterende document een doorzoekbare tekstlaag.

U kunt ook een tekstlaag toevoegen als u pagina's van een bestand toevoegt aan een PDF-document

of als u papieren documenten scant. Om dit te doen, selecteert u Tekst op afbeeldingen herkennen

de optie in het Instellingen afbeeldingen verwerken dialoogvenster (navigeer naar het Pagina's

organiseren tabblad, klik op de  knop op de werkbalk en selecteer Instellingen

afbeeldingen verwerken) en specificeer de talen van het document. Zie ook:  Werken met pagina's

.

 Als u herkende tekst wilt controleren, train het programma om niet-standaard lettertypen en tekens

te herkennen, of gebruik een aantal andere geavanceerde functies van ABBYY FineReader, op de

werkbalk in het Document tabblad, klikt u op de  knop en selecteert u In OCR Editor

herkennen en verifiëren uit de vervolgkeuzelij st. U kunt ook Document in het hoofdmenu selecteren

en op Document herkennen > In OCR Editor herkennen en verifiëren klikken. Zie ook: PDF-

documenten naar de OCR-editor verzenden .
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Pagina's ordenen in een PDF-document

Met de PDF-editor kunt u geselecteerde pagina's verwijderen, roteren, bij snijden, verplaatsen,

vervangen en herkennen, ontbrekende of lege pagina's toevoegen, pagina-afbeeldingen corrigeren

en nieuwe PDF-bestanden maken met behulp van geselecteerde pagina's. Dit alles kan worden

gedaan door snel te schakelen tussen de verschillende pagina's van uw PDF-document of door een

geschikt paginabereik te selecteren.

Als u de modus Pagina's organiseren wilt wij zigen, selecteert u het Pagina's organiseren tabblad.

Om de juiste pagina's te selecteren, specificeert u in het  vak een paginanummer,

een paginabereik (bij v. 2,3,5-7) of selecteert u een van de volgende pagina's in de vervolgkeuzelij st:

Even pagina's, Oneven pagina's, Alle pagina's.

Een pagina uit een PDF-document verwijderen...
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Als u een onnodige pagina uit een PDF-document wilt verwijderen, selecteert u een of meer pagina's

en voert u een van de volgende handelingen uit:

· klik op de  knop die verschijnt wanneer u met de muisaanwij zer over een

paginaminiatuur  beweegt

· klik op de  knop op de werkbalk

· selecteer Pagina's organiseren > Pagina's verwijderen in het hoofdmenu

· selecteer  in het vervolgkeuzemenu voor de juiste pagina Pagina's verwijderen...

· druk op Del of gebruik de sneltoets Ctrl+Backspace 

Een pagina roteren...
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Als u pagina's met een onjuiste oriëntatie wilt openen, selecteert u een of meer pagina's en gebruikt

u een van de volgende opties om deze te roteren:

· gebruik de /  pagina rotatiepictogrammen die verschijnen wanneer u met de muis

over een paginaminiatuur beweegt

· gebruik de  knoppen op de werkbalk

· selecteer Pagina's organiseren > Pagina draaien > Rechtsom draaien/Linksom draaien in

het hoofdmenu

· selecteer Pagina's draaien > Rechtsom draaien/Linksom draaienuit het contextmenu van

de pagina

· gebruik de sneltoetsen Ctrl+Shift+> en Ctrl+Shift+< 

 Om de oriëntatie van de geselecteerde pagina's automatisch te corrigeren, klikt u  op de knop

op de werkbalk of selecteert u Pagina's draaien > Juiste pagina-oriëntatie in het

vervolgkeuzemenu.

Een pagina bijsnijden...



108

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

Volg de onderstaande stappen om de randen van een pagina bij  te snijden:

1. Selecteer één of meerdere pagina's.

2. Klik op de  knop op de werkbalk of selecteer Pagina's organiseren > Pagina's

bijsnijden in het hoofdmenu. U kunt ook kiezen Pagina's bijsnijden... uit het contextmenu van de

pagina. Als u

 dit doet, schakelt u over naar de bij snijmodus: paginaminiaturen worden aan de linkerkant van het

scherm weergegeven, terwij l de afbeelding van de geselecteerde pagina aan de rechterkant wordt

weergegeven.

Als u tussen de geselecteerde pagina's wilt navigeren, gebruikt u de pij ltjestoetsen onder aan het

paginaweergavegebied . Gebruik de schuifregelaar en knoppen om de

 schaal van de afbeelding te wij zigen. 

3. Selecteer een bij snijdframe op de Bij snijden-werkbalk:

· Afzonderlijk kader voor elke pagina als u voor elke geselecteerde pagina een andere

grootte moet opgeven.

· Enkel kader voor alle pagina's als u dezelfde grootte moet opgeven voor alle

geselecteerde documentpagina's. 

4. Verplaats de randen van het frame om handmatig het bij snijdframe op de pagina te specificeren.

U kunt ook een frame met de juiste grootte selecteren in het vervolgkeuzemenu op de werkbalk of

in het contextmenu van de pagina. 
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5. Klik Bijsnijden toepassen op de Bij snijden-werkbalk of selecteer deze in het contextmenu van de

pagina. U kunt ook op Enter drukken.

 Om de bij snijmodus te verlaten, klikt u Bijsnijden sluiten op de Bij snijden-werkbalk of selecteert u

deze in het contextmenu van de pagina. U kunt ook op Esc drukken.

Een lege pagina toevoegen aan een PDF-document...

Als u een lege pagina aan een PDF-document wilt toevoegen, gaat u als volgt te werk: 

1. Plaats de muisaanwij zer op het gedeelte van het document waar u de lege pagina wilt invoegen

en klik op de  knop die wordt weergegeven.

2. Selecteer in het menu dat verschijnt Blanco pagina toevoegen.

3. Selecteer de juiste paginagrootte in het dialoogvenster dat verschijnt.

4. Klik op Toevoegen.

 Om een lege pagina toe te voegen, kunt u ook de  knop in de Pagina's

organiseren werkbalk gebruiken ofPagina's organiseren > Pagina's toevoegen > Blanco pagina

toevoegen in het hoofdmenu selecteren.

Hiermee wordt een lege pagina toegevoegd op de geselecteerde locatie in het PDF-document.

Pagina's uit een PDF-document toevoegen...
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Als u pagina's uit een ander PDF-document aan het huidige document wilt toevoegen, gaat u als

volgt te werk:

1. Plaats de muisaanwij zer op het deel van het document waar de pagina's moeten worden

ingevoegd en klik op de  knop die wordt weergegeven.

2. Selecteer in het menu dat verschijnt Pagina's toevoegen vanuit PDF...

3. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend het PDF-bestand dat zal worden gebruikt als

bronbestand voor de pagina's die aan het huidige document moeten worden toegevoegd. Geef

indien nodig de paginanummers op.

4. Klik op Openen.

 Wanneer u meerdere PDF-bestanden selecteert, kunt u de volgorde waarin ze worden toegevoegd

wij zigen met behulp van de  besturingselementen. U kunt ook onnodige PDF-bestanden

verwijderen door op de  knop te klikken.

 Pagina's uit andere PDF-bestanden kunnen ook worden toegevoegd door op de 

knop op de Pagina's organiseren werkbalk te klikken of door Pagina's organiseren > Pagina's

toevoegen > Toevoegen vanuit PDF... in het hoofdmenu te selecteren.

Hiermee worden de geselecteerde PDF-bestanden toegevoegd aan het document dat momenteel in

ABBYY FineReader is geopend zonder ze te verwerken.

Pagina's uit een bestand toevoegen...
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Als u pagina's uit een ander bestand aan het huidige document wilt toevoegen, gaat u als volgt te

werk:

1. Klik op de  knop op de werkbalk.

2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Toevoegen vanuit bestand...

3. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend het bestand of meerdere bestanden (van

ondersteund formaat of ondersteunde formaten ) die u wilt toevoegen aan het PDF-document

dat momenteel geopend is, en geef indien nodig de relevante pagina's op.

4. Klik op Openen.

5. In het dialoogvenster dat verschijnt, geef de pagina voor of na de nieuwe pagina's op: voor de

eerste, na de laatste of na de geselecteerde pagina.

6. Desgewenst vinkt u de Linker- en rechterpagina's splitsen optie uit en wij zigt u de

eigenschappen van de beeldverwerking voor pagina's  die aan het document zijn toegevoegd

door te klikken op Instellingen afbeeldingen verwerken.

7. Klik op Toevoegen.

 Wanneer u meerdere bestanden selecteert, kunt u de volgorde waarin ze worden toegevoegd

wij zigen met behulp van de besturingselementen. U kunt ook onnodige bestanden

verwijderen door op de  knop te klikken.

348
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 Pagina's uit andere bestanden kunnen ook worden toegevoegd door Pagina's organiseren >

Pagina's toevoegen > Toevoegen vanuit bestand... in het hoofdmenu te selecteren of door op de

 knop te klikken  die verschijnt wanneer u de muisaanwij zer over het gebied tussen de pagina's

plaatst. 

Hiermee wordt het PDF-document dat is gemaakt met behulp van de geselecteerde bestanden

toegevoegd aan het document dat momenteel is geopend in ABBYY FineReader.

 De bestandverwerkingssnelheid zal aanzienlijk lager zijn dan wanneer de Toevoegen vanuit

PDF... opdracht wordt gebruikt vanwege de toegepaste beeldverwerkingsinstellingen voor pagina's

die aan het document zijn toegevoegd .

Pagina's scannen en toevoegen aan een PDF-document...

105
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Ga als volgt te werk om pagina's te scannen en toe te voegen aan het huidige PDF-document:

1. Klik op de  knop op de werkbalk.

2. Selecteer Toevoegen vanuit scanner... in het vervolgkeuzemenu.

3. Selecteer een apparaat en geef de scanparameters  op.

4. Specificeer de pagina voor of na welke de nieuwe pagina's moeten worden toegevoegd: voor de

eerste, na de laatste of na de geselecteerde pagina.

5. Klik Voorbeeld of klik met de linkermuisknop ergens op het gescande gebied om de

uitvoerafbeelding te bekijken. 

6. Wij zig indien nodig de beeldverwerkingsinstellingen voor pagina's die aan het document zijn

toegevoegd  door te klikken op Instellingen....

7. Klik op Scannen.

8. Zodra het scannen is voltooid, klikt u op een van de volgende opties:

· Scannen om het scanproces opnieuw te starten met de huidige instellingen.

· Voorbeeld om het uitvoerbeeld te bekijken.

·  om het dialoogvenster te sluiten.

 Als u pagina's uit uw scanner wilt toevoegen, selecteert u ook Pagina's organiseren > Pagina's

toevoegen > Toevoegen vanuit scanner... in het hoofdmenu of klikt u op de  knop die wordt

weergegeven wanneer u de muisaanwij zer over het gebied tussen de pagina's plaatst.

312
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Hiermee worden de gescande pagina's toegevoegd aan het huidige PDF-document.

Paginavolgorde in een document wijzigen...

Als u de paginavolgorde in een document wilt wij zigen, selecteert u een of meer pagina's en voert u

een van de volgende handelingen uit:

· Sleep de juiste pagina's naar de gewenste plaats in het document. Tijdens het slepen van een

pagina of pagina's verschijnt er een balk die laat zien waar de pagina's worden verplaatst. De

balk toont ook het aantal pagina's dat wordt verplaatst.

· Klik op de  knop op de werkbalk of selecteer Pagina's organiseren > Pagina's

verplaatsen in het hoofdmenu. U kunt ook kiezen Pagina's verplaatsen uit het contextmenu.

Geef vervolgens op waar de geselecteerde pagina's moeten worden verplaatst met behulp

van het dialoogvenster dat wordt weergegeven: voor, na of na de opgegeven pagina. Klik op

Verplaatsen.

Hiermee worden de geselecteerde pagina's van het huidige PDF-document naar de opgegeven

locatie verplaatst.
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Documentpagina's vervangen...

Als u pagina's in het huidige document wilt vervangen door pagina's uit een ander PDF-document,

gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer een of meer pagina's die u wilt vervangen. 

2. Klik op de  knop op de werkbalk of selecteer Pagina's organiseren > Pagina's

vervangen in het hoofdmenu. U kunt ook kiezen Pagina's vervangen... uit het contextmenu.

3. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend het PDF-document met de pagina's waarmee

u pagina's uit het huidige document wilt vervangen en klik op Openen.

4. Geef in het dialoogvenster Pagina 's vervangen het paginabereik op dat in het huidige document

moet worden vervangen, evenals het bronpaginabereik voor pagina's uit het andere document.

5. Klik op Vervangen.

Hiermee worden de geselecteerde pagina's van het huidige PDF-document vervangen door pagina's

uit het andere PDF-document.

Lege pagina's uit een document verwijderen...

Als u alle lege pagina 's uit een PDF-document wilt verwijderen, doet u het volgende: 

1. Selecteer in het hoofdmenu Pagina's organiseren > Lege pagina's verwijderen.

2. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend de pagina's die u wilt verwijderen. 

Standaard worden alle pagina's geselecteerd die door ABBYY FineReader als leeg zijn

geïdentificeerd. U kunt de sneltoetsen + en – gebruiken om de pagina's te bekijken. 

 Controleer voordat u de geselecteerde pagina's verwijdert dat ze geen handgeschreven

notities, afbeeldingen of andere gegevens bevatten die belangrijk kunnen zijn.

3. Klik op Geselecteerde pagina's verwijderen.

Als u dit doet, worden alle opgegeven lege pagina's uit het PDF-document verwijderd.

Een PDF-document splitsen...
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Om een enkel PDF-document in meerdere kleinere op te splitsen, gaat u als volgt te werk:

1. Klik op de  knop op de werkbalk of selecteer Pagina's organiseren > Document

splitsen... in het hoofdmenu.

2. Geef in het dialoogvenster dat wordt geopend op hoe het document moet worden opgesplitst: op

bestandsgrootte, op aantal pagina's of op bladwij zers. Zie PDF-documenten splitsen voor meer

informatie .

Herkennen van geselecteerde pagina's...

191
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Om een tekstlaag toe te voegen aan de geselecteerde pagina's, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer een of meer pagina's die u wilt herkennen.

2. Klik op de werkbalk op de pij l naast de  knop en selecteer vervolgens

Geselecteerde pagina's herkennen in de vervolgkeuzelij st. U kunt ook Herkennen >

Geselecteerde pagina's herkennen selecteren in het contextmenu.

3. Geef in het dialoogvenster dat verschijnt de herkenningstalen op. Zie Documenteigenschappen

om te overwegen voorafgaand aan OCR  voor meer informatie.

4. Schakel beeldverwerking in om de herkenningskwaliteit te verbeteren.

Het inschakelen van beeldverwerking kan het visuele uiterlijk van het document veranderen. 

· Paginastand corrigeren - detecteert automatisch de oriëntatie van de pagina en

corrigeert deze indien nodig.

· Afbeeldingen rechtzetten en afbeeldingsresolutie corrigeren - detecteert en

corrigeert automatisch elke scheeftrekking, selecteert de juiste beeldresolutie en brengt

enkele andere wij zigingen aan om de beelden te verbeteren.

5. Klik op Herkennen.

Dit zal een tekstlaag toevoegen aan de geselecteerde pagina's.

 Als u een PDF-document vanuit de PDF-editor naar de OCR-editor  wilt verzenden, selecteert u

de juiste pagina's, klikt u op de pij l naast de  knop op de werkbalk en selecteert u

Geselecteerde pagina's verzenden naar OCR Editor in de vervolgkeuzelij st. Dit opent de

geselecteerde pagina's in het venster van de OCR-editor, waar u herkenningsgebieden kunt markeren,

herkende tekst kunt verifiëren, het programma kunt "onderwij zen" om niet-standaard tekens en

lettertypen te herkennen, en andere geavanceerde ABBYY FineReader-functies kunt gebruiken om de

kwaliteit van de herkenningsresultaten te maximaliseren. 

Pagina-afbeeldingen verbeteren...

351
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Met de PDF-editor kunt u de kwaliteit van PDF-documenten verbeteren die zijn gemaakt met behulp

van afbeeldingsbestanden. Afhankelijk van het type van de bronbeelden, zal het programma

automatisch bepalen en toepassen van de functies die nodig zijn om ze te corrigeren. Afgezien van

automatische beeldverwerking, kan ABBYY FineReader ook de oriëntatie van de pagina corrigeren,

afbeeldingen, vervormde tekst en andere gebreken ongedaan maken, en ABBYY PreciseScan

gebruiken. 

1. Selecteer een of meer pagina-afbeeldingen die u wilt verbeteren.

2. Klik op de  knop op de werkbalk of selecteer Pagina's organiseren > Afbeeldingen

vergroten... in het hoofdmenu. U kunt ook kiezen Afbeeldingen vergroten uit het contextmenu.

3. Geef de vereiste parameters op in het Afbeeldingsverbetering dialoogvenster dat verschijnt. Zie

Pagina-afbeeldingen verbeteren  voor meer informatie.

Een PDF-document maken van de geselecteerde pagina's...

Als u een nieuw PDF-document wilt maken dat alleen specifieke geselecteerde pagina's bevat, gaat u

als volgt te werk: 

1. Selecteer de gewenste pagina's.

2. Selecteer in het contextmenu PDF-bestand maken van geselecteerde pagina's.

Het PDF-uitvoerdocument wordt geopend in een nieuw ABBYY FineReader-venster.

Beeldverwerkingsparameters voor toegevoegde pagina's...

129
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De PDF-editor biedt verschillende opties voor beeldverwerking die de bronafbeelding kunnen

verbeteren en waarmee u de kwaliteit van de herkenningsresultaten kunt verbeteren.

U kunt opties voor beeldverwerking instellen bij  het scannen van papieren documenten, het maken

van een PDF-document met behulp van afbeeldingsbestanden en met behulp van de 

 knop. Klik hiervoor op het pij lpictogram naast de knop en selecteer Instellingen afbeeldingen

verwerken... in de vervolgkeuzelij st.

· Afbeeldingskwaliteit — de beeldkwaliteit en grootte van het uitvoerbestand is afhankelijk

van de waarde die is opgegeven in de vervolgkeuzelij st van de Afbeeldingskwaliteit groep:

§ Beste kwaliteit

Selecteer deze optie om de oorspronkelijke beeldkwaliteit van pagina's en

afbeeldingen te behouden. Hun oorspronkelijke beeldresoluties zullen ook behouden

blij ven.

§ Uitgebalanceerd

Selecteer deze optie als u de grootte van het document wilt verkleinen, maar toch een

hoge kwaliteit van pagina's en afbeeldingen wilt behouden. 

§ Compact formaat

Selecteer deze optie als u wilt dat het uitvoerbestand een PDF-document van een

compact formaat is. Dit zal de kwaliteit van de pagina's en afbeeldingen verminderen.

§ Aanpassen...

Selecteer deze optie om uw eigen aangepaste opties voor het opslaan van pagina's en

afbeeldingen op te geven. Selecteer in het dialoogvenster Aangepaste instellingen dat

wordt geopend de gewenste waarden en klik op OK.

· Tekst op afbeeldingen herkennen — selecteer deze optie om een tekstlaag toe te

voegen. 

Hierdoor ontstaat een doorzoekbaar PDF-document, waarvan het uiterlijk vrijwel identiek

zal zijn aan het oorspronkelijke document.

· MRC-compressie gebruiken (specificeer hieronder de OCR-talen) — schakel deze optie

in om een compressie-algoritme toe te passen dat Mixed Raster Content (MRC) gebruikt op

de herkende pagina's. Hierdoor kan de bestandsgrootte worden verkleind zonder verlies van

beeldkwaliteit.

· ABBYY PreciseScan toepassen om de tekens op een afbeelding te effenen — vink deze

optie aan om de ABBYY PreciseScan-functie te gebruiken. Met ABBYY PreciseScan worden

documenttekens minder gepixeld wanneer de paginaschaling wordt vergroot.
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· OCR-talen — om de best mogelijke erkenningskwaliteit te krijgen, is het belangrijk om de

juiste erkenningstalen te specificeren. Zie ook: Documenteigenschappen om te overwegen

voorafgaand aan OCR .351
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Bladwijzers toevoegen

Met de PDF-editor kunt u bladwij zers toevoegen aan PDF-documenten.

Een bladwij zer maken in het Bladwijzers deelvenster of via een snelmenu.

1. Een bladwij zer maken in het Bladwijzers deelvenster:

a. Klik op de  knop op de verticale balk aan de linkerkant. U kunt ook Weergave >

Bladwijzers selecteren in het hoofdmenu. Hierdoor wordt het Bladwijzers venster

geopend.

b. Klik op  en typ een naam voor uw bladwij zer.

c. Standaard verwij st de nieuwe bladwij zer naar het begin van de huidige pagina. 

2. Een bladwij zer maken via een snelmenu:

a. Selecteer een tekstfragment, een illustratie of een ander onderdeel van het document

waarvoor u een bladwij zer wilt maken.

b. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en klik op Bladwijzer toevoegen... in het

snelmenu.

c. Typ een naam voor uw bladwij zer in het Bladwijzers deelvenster.

 Als u een bladwij zer toevoegt aan een tekstfragment, wordt de geselecteerde tekst

gebruikt als de naam van de bladwij zer.

d. De nieuwe bladwij zer verwij st naar het tekstfragment, de illustratie of het andere

onderdeel van het document dat u hebt geselecteerd.

Om een andere verwij zing voor uw bladwij zer te kiezen, klikt u op Bestemming instellen in

het snelmenu van de bladwij zer en vervolgens op de plek waar de bladwij zer moet worden

ingevoegd in uw document.

 U kunt bladwij zers ook nesten. Een nieuwe bladwij zer heeft hetzelfde nestniveau als de

vorige geselecteerde bladwij zer. Als een nieuwe bladwij zer de eerste bladwij zer is in het

document, wordt deze op het hoofdniveau geplaatst.

 U kunt ook een bladwij zer maken door te klikken op Document > Bladwijzer toevoegen....

 Bladwijzers opnieuw rangschikken...
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1. Selecteer een bladwij zer in het Bladwijzers deelvenster.

2. Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de bladwij zer naar de gewenste locatie.

 Om een geneste bladwij zer te maken, sleept u de bladwij zer naar een bestaande

hoofdbladwij zer, wacht u tot het pictogram van de hoofdbladwij zer verandert en laat u de

linkermuisknop los. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op een bladwij zer en de Eén

niveau naar links verplaatsen en Eén niveau naar rechts verplaatsen opdrachten in het

snelmenu gebruiken.

 Door bladwij zers opnieuw te rangschikken of de nestniveaus ervan te wij zigen, verandert u

het uiterlijk van het document niet.

 Bladwijzers hernoemen...

1. Selecteer een bladwij zer in het Bladwijzers deelvenster.

2. Klik op de  knop of klik op Hernoemen in het snelmenu van de bladwij zer.

3. Typ een nieuwe naam.

 Bladwijzers verwijderen...

1. Selecteer een bladwij zer in het Bladwijzers deelvenster.

2. Klik op de  knop of klik op Verwijderen in het snelmenu van de bladwij zer.

 U kunt verschillende bladwij zers tegelijkertijd verwijderen als ze op hetzelfde nestniveau

zijn geplaatst. Houd de Ctrl toets ingedrukt,selecteer de bladwij zers die u wilt verwijderen en

klik op Verwijderen.

Als u een hoofdbladwij zer verwijdert, worden alle onderliggende bladwij zers ook

verwijderd.
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Kop- en voetregels toevoegen

Via de PDF-editor kunt u kop- en voetregels toevoegen aan pagina's in PDF-documenten. Kop- en

voetregels zijn terugkerende teksten boven of onder in pagina's. U kunt er paginanummers, de naam

van de auteur, de datum of tijd van aanmaak, of bates-nummering aan toevoegen om te gebruiken

voor documentindexering.

Zo voegt u een kop- of voetregel toe aan uw document:

1. Klik op de  knop op de werkbalk in het Inhoud bewerken tabblad.

2. Selecteer het gewenste type kop- of voetregel in het vervolgkeuzemenu.

Kop-/voetregels maken...
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1. Klik op de  knop op de werkbalk in het Inhoud bewerken tabblad en

klik vervolgens op Kop- en voettekst maken...

2. In het dialoogscherm dat wordt geopend selecteert u een van de zes mogelijke locaties op

de pagina. Voor meer precisie voert u de exacte afstand tussen de kop- of de voettekst en

de betreffende rand van de pagina in.

U kunt de eenheden selecteren die gebruikt worden voor het meten van de afstand

tussen de kop-/voetregels en de rand van de pagina via de Maateenheden

vervolgkeuzelij st onder het voorbeeldvenster.

3. In het tekst- veld, typt u de tekst die u boven- of onder in alle pagina's van uw document

wilt plaatsen.

4. Om paginanummers, de datum, tijd of bates-nummering toe te voegen:

· Klik op de Paginanummer knop en selecteer de gewenste paginanummeringsindeling

in de vervolgkeuzelij st die verschijnt.

Het nummer van elke pagina in de geselecteerde indeling verschijnt boven of onder in

de betreffende pagina.

· Klik op de Bates-nummer knop. 

Standaard begint de nummering met 1 en worden alle documentpagina's genummerd.

Als u de standaardinstellingen wilt wij zigen, klikt u op Doorgaan vanaf %0...

Nummering begint met het getal dat u specificeert in het Beginnen bij veld en neemt

toe met elke pagina of elk document, afhankelijk van uw instellingen. Klik op Opslaan

om de wij zigingen toe te passen.

· Klik op de Datum/tijd knop en selecteer de gewenste datum of tijdindeling.

 Telkens als u op de Bates-nummering knop klikt of op een item in de

Paginanummer of Datum/tijd vervolgkeuzelij st, wordt het betreffende item

toegevoegd aan het Tekst veld na de muisaanwij zer. U kunt de volgorde van de items

in dit veld wij zigen, uitlegtekst toevoegen of de datum- en tijdindeling instellen. Ga

voor meer informatie over de datum- en tijdindelingen naar "Huidige datum en tijd op

stempels en in kop- en voetregels ."367
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5. In het Lettertype gedeelte, selecteert u het gewenste lettertype, de lettergrootte, de

lettertype-effecten , en de letterkleur.

6. In het Pagina's gedeelte, specificeert u of uw kop-/voetregels op alle pagina's moeten

worden weergegeven, of slechts op bepaalde. 

· Selecteer Alles als u wilt dat uw kop-/voetregel op alle pagina's wordt weergegeven, of

selecteer Paginabereik en specificeer het bereik van de pagina's.

· U kunt kop-/voetregels ook op oneven of even pagina's plaatsen. Om dit te doen, maakt

u een kop-/voetregel en selecteert u Oneven pagina's of Even pagina's in de

Toepassen op vervolgkeuzelij st.

7. Klik op Opslaan en toevoegen om uw wij zigingen op te slaan en de pas gemaakte

kop-/voetregel toe te voegen aan uw document.

 U kunt een nieuwe kop-/voetregel maken op basis van een bestaande. Om dit te doen, klikt

u op de  knop en selecteert u Kop- en voetteksten beheren.... In het

Kop- en voetteksten beheren dialoogscherm, selecteert u een bestaande kop/-voetregel en

klikt u op Kopiëren....

Kop-/voetteksten beheren...

1. Klik op de  knop op de werkbalk in het Inhoud bewerken tabblad en

selecteer Kop- en voetteksten beheren...

2. In het Kop- en voetteksten beheren dialoogscherm selecteert u de kop-/voetregel die u

wilt aanpassen en klikt u op Bewerken....

3. Breng de gewenste wij zigingen aan en klik op Opslaan.

Een kop-/voetregel uit de lijst verwijderen...

1. Klik op de  knop op de werkbalk in het Inhoud bewerken tabblad en

selecteer Kop- en voetteksten beheren...

2. In het Kop- en voetteksten beheren dialoogscherm selecteert u de kop-/voetregel die u

wilt verwijderen en klikt u op Verwijderen.

398



126

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

Watermerken toevoegen

Met de PDF-editor kunt u watermerken toevoegen aan PDF-documenten. Een watermerk is tekst die

boven of onder pagina-inhoud wordt geplaatst. U kunt bij voorbeeld watermerken gebruiken om de

auteur van een tekst aan te geven of om pagina's met vertrouwelijke informatie te identificeren. 

Zo voegt u een watermerk toe:

1. Klik   op de werkbalk in het Beveiliging tabblad en klik vervolgens op het

Watermerken toevoegen item.

2. In het dialoogscherm dat wordt geopend, selecteert u een van de negen mogelijke locaties

op de pagina.

 U kunt de positionering van het watermerk verder aanpassen door de verticale en

horizontale verschuivingswaarden te wij zigen.

3. In het Tekst veld, voert u de tekst in die op de pagina's moet worden weergegeven.

 U kunt het lettertype, het lettertypeformaat en lettertype-effecten voor uw

watermerktekst selecteren in de Indeling sectie.

4. Pas de stand en de doorzichtigheid van het watermerk aan:

a. In het Draaien veld voert u de draaihoek in (u kunt ook de schuif rechts van het veld

gebruiken).

b. In het Transparantie veld voert u de transparantiewaarde in (u kunt ook de schuif rechts

van het veld gebruiken).

5. Kies waar u uw watermerk wilt plaatsen - Boven pagina-inhoud of Op de achtergrond

onder pagina-inhoud. 

6. Specificeer of het watermerk op alle pagina's moet worden weergegeven, of alleen op

bepaalde pagina's in het document:

a. Selecteer Alles als het watermerk op alle pagina's moet worden geplaatst.

b. Selecteer Geselecteerde als het watermerk alleen op de huidig geselecteerde pagina

moet worden geplaatst.

c. Selecteer Paginabereik als het watermerk op een reeks pagina's moet worden geplaatst.

Als u deze optie selecteert, moet u een paginabereik in het veld hieronder specificeren.

7. Controleer het watermerk in het voorbeeldvenster van het Watermerk toevoegen

dialoogscherm en als u tevreden bent met het resultaat, klik dan op Opslaan en toevoegen.

U kunt meerdere verschillende watermerken toevoegen aan hetzelfde document.
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Als u watermerken uit een document wilt verwijderen, klikt u   op de werkbalk in het

Beveiliging tabblad en klikt u vervolgens op het Watermerken verwijderen item.

 Met dit commando verwijdert u alle watermerken uit het document. 

Bestandsbijlagen toevoegen

Bestanden van elke indeling kunnen worden toegevoegd aan een PDF-bestand.

U bekijkt de bijgevoegde bestanden als volgt:

· Klik op de  knop in het linkerdeelvenster of selecteer Weergave > Bestandsbijlagen in

het hoofdmenu.

U kunt bijgevoegde bestanden openen, opslaan, hernoemen of verwijderen.

In het Bestandsbijlagen deelvenster:

· Selecteer een bestand.

· In het  werkbalk klikt u op het gereedschap dat hoort bij  de

actie die u wilt uitvoeren. U kunt ook klikken op de betreffende opdracht in het

snelmenu.
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Metadata weergeven

Met de PDF-editor kunt u de titel en de auteur van een PDF-document en overige informatie

weergeven. Deze informatie noemen we metadata. Sommige metadata zijn opgegeven door de

auteur, andere worden automatisch gegenereerd. U kunt documenten ook doorzoeken op metadata.

Als u metadata wilt weergeven, selecteert u Bestand en klikt u in het hoofdmenu op Eigenschappen

document... om het Documenteigenschappen dialoogvenster te openen.

U kunt de door de auteur ingevoerde metadata aanpassen of opslaan,tenzij  het PDF-document is

beveiligd met een wachtwoord:

· Titel bevat de titel van het document.

· Auteur bevat de auteur van het document.

· Onderwerp bevat het onderwerp van het document.

· Trefwoorden bevat trefwoorden die u kunt gebruiken bij  het doorzoeken van documenten.

 De oorspronkelijke metadata worden bewaard als u bestanden met diverse indelingen converteert

naar PDF, tenzij  u de metadata heeft verwijderd of nieuwe exportopties hebt opgegeven ter

vervanging van de bestaande opties.

De metadata van een document is inclusief de volgende informatie over het document en het

bestand:

· Bestandsnaam bevat de naam van het bestand.

· Locatie bevat het pad naar de map waarin het document is opgeslagen.

· Bestandsgrootte bevat de omvang van het bestand.

· Paginagrootte bevat de omvang van de huidige pagina.

· Pagina's bevat het aantal pagina's in het document.

· PDF-producent bevat de naam van de toepassing waarmee het document is gemaakt.

· Toepassing bevat de naam van de toepassing waarmee de inhoud van het document is

gemaakt.

· PDF-versie bevat de PDF-versie.

 Als de metadata van een document informatie bevatten over de overeenstemming met de

PDF/A- of PDF/UA-standaard, wordt dit weergegeven in het venster

Documenteigenschappen.

· PDF met tags bevat informatie over tags in het document.



129

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

· Snelle webweergave specificeert of het document technologie voor snelle webweergave

bevat, zodat het online sneller kan worden geladen.

· Gemaakt bevat de datum en tijd waarop het document is gemaakt.

· Gewijzigd bevat de datum en tijd waarop het document voor het laatst is gewij zigd.

 Met ABBYY FineReader kunt u metadata weergeven, bewerken, zoeken  en verwijderen  .

Pagina-afbeeldingen verbeteren

De PDF-editor kan de kwaliteit verbeteren van PDF-documenten die van afbeeldingsbestanden zijn

gemaakt. Afhankelijk van het type afbeelding dat is ingevoerd, selecteert het programma de juiste

algoritmen voor beeldverbetering. Naast de automatische beeldverbetering kan de PDF-editor de

stand en scheefheid van pagina's, vervormde tekstregels en andere gebreken corrigeren. Dankzij  de

ABBYY PreciseScan-technologie zien tekens er bovendien beter uit.

U kunt uitbreidingsopties opgeven in het Afbeeldingsverbetering dialoogvenster (selecteer Pagina's

organiseren > Afbeeldingen vergroten... in het hoofdmenu om dit dialoogvenster te openen).

· Paginastand corrigeren Selecteer deze optie als u wilt dat het programma automatisch de

paginastand detecteert en corrigeert.

Voor het beste resultaat moet een pagina de standaard stand hebben, dus met horizontale

tekstregels en een leesvolgorde van boven naar beneden. Anders wordt het document

mogelijk niet goed herkend.

· Afbeeldingen rechtzetten en afbeeldingsresolutie corrigeren Selecteer deze optie als u

wilt dat het programma een aantal routines voor het verwerken van afbeeldingen uitvoert.

Afhankelijk van het type invoerbestand selecteert het programma de juiste beeldcorrecties,

zoals het corrigeren van scheefheid en trapeziumvervorming of het aanpassen van de

afbeeldingsresolutie.

 Deze bewerking kan enige tijd in beslag nemen.

· ABBYY PreciseScan toepassen voor mooie tekens op afbeeldingen Selecteer deze optie

als u ABBYY PreciseScan-technologie wilt gebruiken, zodat tekens er minder gepixeleerd

uitzien bij  het inzoomen.

 Zorg ervoor dat u de juiste OCR-talen instelt. Zie ook:  Functies van het document vaststellen

voorafgaand aan OCR .
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Werken met interactieve PDF-formulieren

Interactieve PDF-formulieren zijn een handig gereedschap voor het verzamelen van informatie. Ze

kunnen sneller worden ingevuld dan gedrukte formulieren en gebruikers maken in het algemeen

minder fouten bij  het invullen. 

Interactieve PDF-formulieren kunnen de volgende soorten velden bevatten: tekstvelden ,

vervolgkeuzelij sten , selectievakjes , keuzerondjes , knoppen , handtekeningvelden  en

keuzelij sten . 

ABBYY FineReader PDF bevat een PDF-editor voor het invullen , maken  en bewerken  van

interactieve PDF-formulieren.

Met ABBYY FineReader PDF kunt u eenvoudig ingevulde of lege formulieren  afdrukken,

formulieren in diverse indelingen  opslaan of deze  via e-mail verzenden.

Inhoud van het hoofdstuk

· Formulieren invullen

· Formulieren maken

· Formulieren bewerken
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Formulieren invullen

Met de PDF-editor kunt u interactieve formulieren invullen, opslaan en afdrukken.

1. Als een document een formulier bevat, wordt het volgende bericht weergegeven:

 U kunt de markering van interactieve formuliervelden uitschakelen door Velden markeren in

dit bericht of in het hoofdmenu uit te schakelen: Formuliereneditor > Velden markeren.

2. Om een formulier in te vullen, selecteert u de waarden uit de vervolgkeuzelij st of voert u de

tekst in met het toetsenbord.

ABBYY FineReader bevat ook de volgende functies:

· Gegevens in een formulier laden

Klik op Formuliereneditor > Formuliergegevens > Formuliergegevens van bestand

laden..., blader naar een bestand met formuliergegevens en klik op Openen. Het formulier

wordt ingevuld met de gegevens uit het geselecteerde bestand.

 Formuliergegevens kunnen worden geladen uit FDF- of XFDF-bestanden.

· Formuliergegevens opslaan

Klik op Formuliereneditor > Formuliergegevens > Formuliergegevens naar bestand

opslaan..., geef het bestand een naam, selecteer een uitvoerindeling en klik op Opslaan. De

formuliergegevens worden opgeslagen in het bestand.

 Formuliergegevens kunnen worden opgeslagen in de indeling FDF, XFDF of HTML.

· Formuliervelden wissen

Klik op Formuliereneditor > Formuliergegevens > Formulier herstellen. Alle

formuliervelden worden gewist.

Als JavaScript is uitgeschakeld in de programma-instellingen, zijn sommige elementen in PDF-

formulieren mogelijk niet beschikbaar. Zo is de controle van de gegevensindeling mogelijk niet

beschikbaar. U kunt JavaScript inschakelen door te klikken op Opties > Ander > JavaScript in PDF-

documenten inschakelen. 
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Zie ook:  Beveiligingsfuncties PDF .

 Als er geen interactieve velden zijn gemarkeerd in uw huidige formulier, moet u ervoor zorgen dat

de Velden markeren optie is geselecteerd in het bovenste deel van het scherm of in het hoofdmenu:

Formuliereneditor > Velden markeren. Als de optie of het menu-onderdeel is ingeschakeld en u nog

steeds geen gemarkeerde velden ziet, gebruik dan het gereedschap Exporteren om het formulier in

te vullen.

Zie ook:  Een tekstblokaantekening toevoegen aan een PDF-document .
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Formulieren maken

Zo maakt u een formulier:

1. Maak in de PDF-editor een nieuw document of open een bestaand document.

Zie ook:  PDF-documenten weergeven

2. Schakel over naar de formulierbewerkingsmodus.

Ga hiervoor naar het Formuliereneditor tabblad. De werkbalk op dit tabblad toont de

verschillende veldtypen die aan het PDF-document kunnen worden toegevoegd. 

 Als uw formulier al interactieve velden bevat, worden de namen ervan in het formulier

weergegeven. Als u de veldnamen niet wilt zien, klikt u met de rechtermuisknop ergens in het

formulier en schakelt u het selectievakje uit naast het item Veldnamen weergeven in het

snelmenu. U kunt ook klikken op Formuliereneditor > Veldnamen weergeven.

 In de formulierbewerkingsmodus zijn de PDF-hoofdgereedschappen niet beschikbaar.

3. U kunt formuliervelden naar wens toevoegen  en bewerken  en hun positie op de pagina

aanpassen .

 Een veld kan alleen binnen de huidige pagina worden verplaatst.

 Als u uw formuliervelden wilt zien zoals ze aan de gebruiker worden getoond, sluit u de

formulierbewerkingsmodus .

U kunt velden toevoegen van de volgende typen:

· tekstveld
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· vervolgkeuzelij st

· selectievakje

· keuzerondjes

· knop

· handtekeningveld

· keuzelij st

4. Sla  uw formulier op.

 Door uw formulier op te slaan als een PDF-document (Bestand > Opslaan als > PDF-

document) blij ven de interactieve velden behouden, zodat u en andere gebruikers het formulier

kunnen invullen wanneer het PDF-bestand wordt geopend. Als u het formulier opslaat in een

andere indeling, bij voorbeeld Microsoft Word, kan het niet worden bewerkt wanneer het wordt

weergegeven.

 Als u het PDF-formulier wilt invullen , moet u de formulierbewerkingsmodus afsluiten .
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Formulieren bewerken

In de PDF-editor kunt u diverse bewerkingen uitvoeren met interactieve formuliervelden in PDF-

documenten. U hebt de volgende mogelijkheden:

· Velden toevoegen .

· De grootte van een veld en andere veldeigenschappen wij zigen .

·  Een veld kopiëren  of een gekoppelde kopie  van een veld maken.

· Een veld verplaatsen  naar een andere positie op de huidige pagina.

· Velden uitlijnen  ten opzichte van elkaar of ten opzichte van de marges.

· Velden verwijderen .

· Gegevens uit alle velden wissen .

Velden toevoegen

1. Navigeer naar het Formuliereneditor tabblad.

2. Op de formulierwerkbalk klikt u op het type veld dat u wilt toevoegen. 

3. Klik waar u het veld wilt toevoegen. Er wordt een veld met standaardafmetingen

toegevoegd.

 Als u een veld met andere afmetingen wilt tekenen, houdt u de linkermuisknop ingedrukt

en sleept u de muisaanwij zer in de gewenste richting.

 Wanneer u het gereedschap Keuzerondje selecteert, wordt een keuzerondje aan het

formulier toegevoegd, telkens wanneer u met de muis in het formulier klikt. Wanneer u het

vereiste aantal keuzerondjes hebt toegevoegd, drukt u op Esc om het gereedschap uit te

schakelen.

Zie ook:  Keuzerondjes

4. Bewerk  het veld zo nodig.

Velden bewerken

1. Navigeer naar het Formuliereneditor tabblad.
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2. Dubbelklik op het veld dat u wilt bewerken (of klik met de rechtermuisknop en selecteer

Eigenschappen... in het snelmenu). 

3. In het dialoogvenster Eigenschappen kunt u de eigenschappen van het veld wij zigen.

 Welke eigenschappen in dit dialoogvenster worden weergegeven, is afhankelijk van het

type van het geselecteerde veld. 

Volg onderstaande koppelingen voor meer informatie over de eigenschappen van elk type

veld:

· tekstveld

· vervolgkeuzelij st

· selectievakje

· keuzerondjes

· knop

· handtekeningveld

· keuzelij st

4. Klik op OK om de wij zigingen op te slaan. 

 Klik op Annuleren als u alle wij zigingen wilt annuleren.

Velden kopiëren
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1. Navigeer naar het Formuliereneditor tabblad en klik met de rechtermuisknop op het veld

dat u wilt kopiëren en selecteer Kopiëren in het snelmenu. U kunt ook het veld selecteren

door er eenmaal op te klikken en vervolgens op Ctrl+C op het toetsenbord drukken.

2. Klik met de rechtermuisknop op de plaats waar u het veld wilt neerzetten en selecteer

Plakken in het snelmenu of druk op Ctrl+V op het toetsenbord.

 Kopieën hebben dezelfde eigenschappen als het originele veld, met uitzondering van

Veldnaam.

 Alleen lege handtekeningvelden  kunnen worden gekopieerd.

Een gekoppelde kopie van een veld maken

Navigeer naar het Formuliereneditor tabblad en klik met de rechtermuisknop op het veld waarvoor

u een gekoppelde kopie wilt maken en selecteer Gekoppeld exemplaar maken in het snelmenu. Een

gekoppelde kopie wordt naast het originele veld weergegeven.

 Wanneer een gebruiker gegevens invoert in een veld dat gekoppelde kopieën heeft, worden alle

kopieën automatisch gevuld met dezelfde gegevens. Dit is handig als dezelfde gegevens een aantal

keer in hetzelfde document moeten worden ingevuld.

 Gekoppelde kopieën hebben dezelfde eigenschappen als het originele veld. U kunt elke

eigenschap van een gekoppeld veld wij zigen. Als u de eigenschap Veldnaam wij zigt, verandert de

gekoppelde kopie in een gewone kopie. Dat wil zeggen dat het veld niet meer automatisch wordt

gevuld met gegevens uit het oorspronkelijke veld. 

Velden op de pagina verplaatsen

Navigeer naar het Formuliereneditor tabblad en klik op het veld dat u wilt verplaatsen en sleep het

naar de gewenste locatie.

 Als u meerdere velden wilt verplaatsen, selecteert u de velden een voor een terwij l u de Ctrl-toets

ingedrukt houdt. Daarna klikt u op een van de geselecteerde velden en sleept u de selectie naar de

gewenste locatie.

 Velden kunnen alleen binnen de huidige pagina worden verplaatst.

Velden uitlijnen ten opzichte van elkaar of van de paginamarges

168
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Navigeer naar het Formuliereneditor tabblad en begin met het verplaatsen  van een veld rond de

pagina. Er worden paarse hulplijnen weergegeven die u helpen de velden uit te lijnen ten opzichte

van elkaar of de paginamarges. Er worden paarse hulplijnen weergegeven die u helpen de velden uit

te lijnen ten opzichte van elkaar of de paginamarges.

 Als u de hulplijnen niet ziet, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt terwij l u velden over de pagina

verplaatst.

Zo geeft u coördinaten voor meerdere velden op:

1. Navigeer naar het Formuliereneditor tabblad en klik met de rechtermuisknop op een van

de velden waarvan u de coördinaten wilt wij zigen en selecteer in het

snelmenu.Eigenschappen.... Het dialoogvenster Eigenschappen wordt geopend.

137
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2. Op het tabblad Algemeen wij zigt u de waarden in de vakjes X en/of Y.

3. Klik op OK om de wij zigingen op te slaan.

4. Herhaal stap 1 t/m 3 voor alle overige velden die u wilt uitlijnen. U kunt de overige velden

ook uitlijnen met behulp van de paarse hulplijnen, zoals hierboven is beschreven.

 Als u velden verticaal wilt uitlijnen, geef dan in het vak X voor alle velden dezelfde

waarde op.

 Als u velden horizontaal wilt uitlijnen, geef dan in het vak Y voor alle velden dezelfde

waarde op.

Velden verwijderen

Navigeer naar het Formuliereneditor tabblad en klik op het veld dat u wilt verwijderen en druk op

de Delete-toets. U kunt ook met de rechtermuisknop op het veld klikken en Verwijderen selecteren

in het snelmenu.

 Als u meerdere velden wilt verwijderen, selecteert u de velden terwij l u de Ctrl-toets ingedrukt

houdt en drukt u op de Delete-toets (of klikt u met de rechtermuisknop op de selectie en selecteert u

Verwijderen in het snelmenu).

Gegevens wissen uit alle velden

Navigeer naar het Formuliereneditor tabblad en klik met de rechtermuisknop ergens in uw PDF-

document en selecteerFormulier herstellen in het snelmenu.

Het formaat van velden wijzigen

1. Navigeer naar het Formuliereneditor tabblad en klik met de rechtermuisknop op het veld

dat u wilt verkleinen en selecteerEigenschappen... in het snelmenu. Het dialoogvenster

Eigenschappen wordt geopend.

2. Op het tabblad Algemeen wij zigt u de waarden in de vakjes Breedte en Hoogte.

3. Klik op OK om de wij zigingen op te slaan.

 U kunt het formaat van een interactief veld ook wij zigen door erop te klikken, de muis op een van

de formaatgrepen te houden tot de muisaanwij zer in een  verandert en de formaatgreep

vervolgens in de gewenste richting te slepen.
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Scherminfo aan velden toevoegen

1. Ga naar het Formuliereneditor tabblad en klik met de rechtermuisknop op het veld

waarvoor u een tip wilt geven en selecteer Eigenschappen... in het snelmenu. Het

dialoogvenster Eigenschappen wordt geopend.

2. Typ op het tabblad Algemeen de tekst van de scherminfo in het vak Tip.

 In het geval van keuzerondjes typt u één scherminfo voor de hele groep in het vak Tip

opsommingstekengroep.

3. Klik op OK om de wij zigingen op te slaan.

Velden verplicht maken

1. Navigeer naar het Formuliereneditor tabblad en klik met de rechtermuisknop op het veld

dat u verplicht wilt maken en selecteer Eigenschappen... in het snelmenu. Het

dialoogvenster Eigenschappen wordt geopend.

 Alle velden kunnen verplicht gemaakt worden, behalve knoppen .

2. Selecteer op het tabblad Algemeen de optie Vereist.

3. Klik op OK om de wij zigingen op te slaan.

 In de formulierbewerkingsmodus zijn de namen  van verplichte velden rood

gemarkeerd.

 Wanneer u de formulierbewerkingsmodus verlaat, krijgen verplichte velden een rood

kader als de Velden markeren optie in het gele deelvenster boven het formulier is

geselecteerd (of als hetVelden markeren item is geselecteerd in Formuliereneditor het

menu).

 De optie Vereist zorgt ervoor dat de gebruiker wordt geïnformeerd dat een bepaald veld altijd

moet worden ingevuld. Het beperkt de gebruiker niet in de mogelijkheid om een PDF-formulier met

niet-ingevulde verplichte velden op te slaan, per e-mail te verzenden of af te drukken .
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Tekstveld

Tekstveld is bedoeld voor tekstuele gegevens.

Als u een tekstveld aan een formulier wilt toevoegen, schakelt u naar de formulierbewerkingsmodus

en klikt u op het gereedschap . 

Zie ook:  Interactieve velden toevoegen

Als u een tekstveld wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op het veld en selecteert u

Eigenschappen... in het snelmenu.

Zie ook:  Interactieve velden bewerken

Eigenschappen van tekstveld

Tabblad Algemeen
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Op het tabblad Algemeen kunt u de algemene eigenschappen van het tekstveld opgeven (veldnaam,

scherminfo, grootte enzovoort).

Veldnaam - Dit is een verplichte eigenschap. Deze wordt boven het veld in de

formulierbewerkingsmodus weergegeven. Elk veld moet een unieke naam hebben. Veldnamen

mogen niet beginnen of eindigen op een punt (.) en mogen geen twee of meer opeenvolgende

punten bevatten.

Tip - De tekst van de scherminfo die wordt weergegeven wanneer u naar het veld wij st in de invul

modus.

Max. aantal symbolen - Het maximum aantal tekens dat in het veld kan worden ingevoerd. Als geen

waarde wordt opgegeven, kan tekst van onbeperkte lengte worden ingevoerd.

Vereist - Als deze optie is ingeschakeld, wordt het veld gemarkeerd als verplicht .

Alleen-lezen - Als deze optie is geselecteerd, kan de gebruiker het veld niet bewerken.
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Breedte en Hoogte - In deze vakjes geeft u de grootte van het veld op in de eenheid die is

geselecteerd in het vak Maateenheden. De grootte van een veld kan niet 0 zijn.

 - De breedte en hoogte van het veld zijn onafhankelijk van elkaar.

 - De breedte en hoogte van het veld kunnen alleen in verhouding tot elkaar worden gewij zigd.

X en Y - Deze vakjes bevatten de horizontale en verticale coördinaten van het veld. De coördinaten

beginnen in de linkerbovenhoek van de pagina.

Maateenheden - De maateenheden voor de veldafmetingen die zijn opgegeven in de vakjes

Breedte en Hoogte. De breedte en hoogte van een veld kunnen worden opgegeven in centimeters,

inches of punten.

Tabblad Vormgeving
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Op het tabblad Uiterlijk kunt u de kaderdikte en -kleur, de opvulkleur en de tekengrootte- en kleur

opgeven.

Vulkleur - De opvulkleur.

Lijnkleur - De kleur van het kader rondom het veld.

Dikte - De dikte van het kader rondom het veld.

Tekstkleur - De kleur van de tekst die in het veld wordt getypt.

Naam lettertype - Het lettertype dat wordt gebruikt voor de tekst die in het veld wordt getypt.

Tekengrootte - De grootte van de tekst die in het veld wordt getypt.

Als standaardstijl instellen - De huidige instellingen worden gebruikt voor alle nieuwe tekstvelden

die u maakt.

Tabblad Indeling
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Op het tabblad Indeling kunt u opgeven wat voor type gegevens in het veld kunnen worden

ingevoerd. Daartoe selecteert u het gewenste gegevenstype in de vervolgkeuzelij st Indeling. Er zijn

twee gegevenstypen beschikbaar:

· Tekst

· Datum

Tekst

Selecteer Tekst in de vervolgkeuzelij st Indeling als gebruikers willekeurig welke tekst in dit veld

mogen invoeren.

 Deze indeling is geschikt voor het invoeren van tekst, getallen, wachtwoorden, e-mailadressen en

andere tekstuele gegevens.

Veldtype - Geeft aan hoeveel regels tekst het veld kan bevatten.

· Enkele lijn - Het veld mag maar één regel tekst bevatten.

· Meervoudige lijn - Het veld mag een willekeurig aantal regels bevatten.

Datum

Selecteer Datum in de vervolgkeuzelij st Indeling als gebruikers een datum in dit veld mogen

invoeren.

 Wanneer een gebruiker in de invulmodus op dit veld klikt, wordt er een kalender weergegeven

waarin de gebruiker snel een datum kan selecteren.
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Weergave - De notatie die voor de datum wordt gebruikt.

 Gebruikers kunnen een datum invoeren in elke gewenste notatie. Wanneer een gebruiker de datum

heeft ingevoerd, wordt deze echter weergegeven in de notatie die is opgegeven in het vak

Weergave.
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Vervolgkeuzelijst

Vervolgkeuzelijst geeft de gebruiker de mogelijkheid om een waarde uit de lij st te selecteren of een

andere waarde in te voeren.

Als u een vervolgkeuzelij st aan uw formulier wilt toevoegen, schakelt u naar de

formulierbewerkingsmodus en klikt u op het gereedschap . 

Zie ook:  Interactieve velden toevoegen

Als u een vervolgkeuzelij st wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de vervolgkeuzelij st en

selecteert u Eigenschappen... in het snelmenu.

Zie ook:  Interactieve velden bewerken

Eigenschappen van vervolgkeuzelijst

Tabblad Algemeen
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Op het tabblad Algemeen kunt u de algemene eigenschappen van een vervolgkeuzelij st opgeven

(veldnaam, scherminfo, grootte enzovoort).

Veldnaam - Dit is een verplichte eigenschap. Deze wordt boven het veld in de

formulierbewerkingsmodus weergegeven. Elk veld moet een unieke naam hebben. Veldnamen

mogen niet beginnen of eindigen op een punt (.) en mogen geen twee of meer opeenvolgende

punten bevatten.

Tip - De tekst van de scherminfo die wordt weergegeven wanneer u naar het veld wij st in de invul

modus.

Vereist - Als deze optie is ingeschakeld, wordt het veld gemarkeerd als verplicht .

Alleen-lezen - Als deze optie is geselecteerd, kan de gebruiker het veld niet bewerken.

Breedte en Hoogte - In deze vakjes geeft u de grootte van het veld op in de eenheid die is

geselecteerd in het vak Maateenheden. De grootte van een veld kan niet 0 zijn.

 - De breedte en hoogte van het veld zijn onafhankelijk van elkaar.

 - De breedte en hoogte van het veld kunnen alleen in verhouding tot elkaar worden gewij zigd.

X en Y - Deze vakjes bevatten de horizontale en verticale coördinaten van het veld. De coördinaten

beginnen in de linkerbovenhoek van de pagina.

Maateenheden - De maateenheden voor de veldafmetingen die zijn opgegeven in de vakjes

Breedte en Hoogte. De breedte en hoogte van een veld kunnen worden opgegeven in centimeters,

inches of punten.
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Tabblad Vormgeving

Op het tabblad Uiterlijk kunt u de kaderdikte en -kleur, de opvulkleur en de tekengrootte- en kleur

opgeven.

Vulkleur - De opvulkleur.

Lijnkleur - De kleur van het kader rondom het veld.

Dikte - De dikte van het kader rondom het veld.

Tekstkleur - De kleur van de tekstitems die in de vervolgkeuzelij st zijn geselecteerd.

Naam lettertype - Het lettertype dat wordt gebruikt voor de tekstitems die in de vervolgkeuzelij st

zijn geselecteerd.

Tekengrootte - De grootte van de tekstitems die in de vervolgkeuzelij st zijn geselecteerd.

Als standaardstijl instellen - De huidige instellingen worden gebruikt voor alle nieuwe

vervolgkeuzelij sten die u maakt.

Tabblad Lijstitems
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Op het tabblad Lijstitems kunt u de lij st met items bewerken door items toe te voegen, te

verwijderen of aan te passen. U kunt een item ook hoger of lager in de lij st plaatsen, een item

markeren als de standaardkeuze, en toestaan dat de gebruiker een waarde invoert die niet in de lij st

voorkomt.

Lijstitems - Hiermee geeft u alle items weer die in de vervolgkeuzelij st worden weergegeven.

Toevoegen - Hiermee voegt u een nieuw item onder aan de lij st toe.

Bewerken - Hiermee past u het geselecteerde item aan.

Verwijderen - Hiermee verwijdert u het geselecteerde item uit de lij st.

 Als u meerdere items wilt verwijderen, klikt u er een voor een op terwij l u de Ctrl-toets ingedrukt

houdt, en klikt u vervolgens op Verwijderen. 

Als standaard instellen - Hiermee markeert u het geselecteerde item als de standaardkeuze. Dit is

de keuze die de gebruiker standaard te zien krijgt, maar de gebruiker kan elk ander item uit de lij st

selecteren. Als de gebruiker gegevens uit alle velden wist , wordt de standaardkeuze teruggezet.

 Als u een ander item als de standaardkeuze wilt opgeven, klikt u op dat item en vervolgens op Als

standaard instellen.

Annuleren als standaard - Hiermee verwijdert u de standaardstatus voor het item dat eerder de

standaardkeuze was.

 Gebruik deze knop als u geen standaardkeuze meer wilt voorstellen.

Omhoog - Hiermee plaatst u het geselecteerde item hoger in de lij st.

Omlaag - Hiermee plaatst u het geselecteerde item lager in de lij st.

Niet-lijstitems toestaan - Hiermee staat u toe dat de gebruiker een waarde kan invoeren die niet

voorkomt in de vervolgkeuzelij st.
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Selectievakje

Selectievakje biedt de gebruiker de mogelijkheid om een optie in te schakelen of uitgeschakeld te

laten (dus om te kiezen tussen Ja of Nee).

Als u een selectievakje wilt toevoegen aan uw formulier, schakelt u naar de

formulierbewerkingsmodus en klikt u op het gereedschap . 

Zie ook:  Interactieve velden toevoegen

Als u een selectievakje wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op het selectievakje en

selecteert u Eigenschappen... in het snelmenu.

Zie ook:  Interactieve velden bewerken

Eigenschappen van selectievakje

Tabblad Algemeen
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Op het tabblad Algemeen kunt u de algemene eigenschappen van een selectievakje opgeven

(veldnaam, scherminfo, grootte enzovoort).

Veldnaam - Dit is een verplichte eigenschap. Deze wordt boven het veld in de

formulierbewerkingsmodus weergegeven. Elk veld moet een unieke naam hebben. Veldnamen

mogen niet beginnen of eindigen op een punt (.) en mogen geen twee of meer opeenvolgende

punten bevatten.

Tip - De tekst van de scherminfo die wordt weergegeven wanneer u naar het veld wij st in de invul

modus.

Standaard ingeschakeld - Als deze optie is ingeschakeld, is dit selectievakje standaard ingeschakeld.

Vereist - Als deze optie is ingeschakeld, wordt het veld gemarkeerd als verplicht .

Alleen-lezen - Als deze optie is geselecteerd, kan de gebruiker het veld niet bewerken.

Breedte en Hoogte - In deze vakjes geeft u de grootte van het veld op in de eenheid die is

geselecteerd in het vak Maateenheden. De grootte van een veld kan niet 0 zijn.

 - De breedte en hoogte van het veld zijn onafhankelijk van elkaar.

 - De breedte en hoogte van het veld kunnen alleen in verhouding tot elkaar worden gewij zigd.

X en Y - Deze vakjes bevatten de horizontale en verticale coördinaten van het veld. De coördinaten

beginnen in de linkerbovenhoek van de pagina.

Maateenheden - De maateenheden voor de veldafmetingen die zijn opgegeven in de vakjes

Breedte en Hoogte. De breedte en hoogte van een veld kunnen worden opgegeven in centimeters,

inches of punten.
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Tabblad Vormgeving

Op het tabblad Uiterlijk kunt u de kaderdikte en -kleur, de opvulkleur en de kleur van het vinkje

opgeven.

Vinkjeskleur - De kleur van het vinkje in het selectievakje.

Vulkleur - De opvulkleur.

Lijnkleur - De kleur van het kader rondom het veld.

Dikte - De dikte van het kader rondom het veld.

Als standaardstijl instellen - De huidige instellingen worden gebruikt voor alle nieuwe selectievakjes

die u maakt.
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Keuzerondje

Keuzerondje staat toe dat de gebruiker één optie in een groep met beschikbare opties selecteert.

Zo voegt u keuzerondjes toe aan uw formulier:

1. Schakel naar de formulierbewerkingsmodus .

2. Klik op het gereedschap . 

3. Klik op de plek waar u een keuzerondje wilt toevoegen. Er wordt een keuzerondje met

standaardafmetingen toegevoegd. Blij f in het formulier klikken tot u het gewenste aantal

keuzerondjes hebt toegevoegd.

 U moet minimaal twee keuzerondjes toevoegen, want keuzerondjes moeten de gebruiker de

keuze bieden tussen twee of meer opties.

4. Klik nogmaals op het gereedschap  of druk op de Esc-toets om te stoppen met het

toevoegen van keuzerondjes.

 Alle keuzerondjes die u vóór het uitschakelen van dit gereedschap hebt toegevoegd, vormen

één groep. Als u nog een groep met keuzerondjes wilt toevoegen, herhaalt u stap 2 t/m 4.

Als u een keuzerondje wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op het keuzerondje en selecteert

u Eigenschappen... in het snelmenu.

Zie ook:  Interactieve velden bewerken

Eigenschappen van keuzerondjes
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Tabblad Algemeen

Op het tabblad Algemeen kunt u de algemene eigenschappen van de groep met keuzerondjes

opgeven (groepsnaam, scherminfo, grootte enzovoort).

Naam opsommingstekengroep - De naam van de groep waartoe dit keuzerondje behoort. Deze

naam wordt boven alle keuzerondjes in deze groep weergegeven wanneer u overschakelt naar de

formulierbewerkingsmodus. Dit is een verplicht veld. U kunt een groep keuzerondjes maken door een

nieuwe naam in dit veld in te voeren. U kunt ook een bestaande groep selecteren in de

vervolgkeuzelij st met groepen.

Tip opsommingstekengroep - De tekst van de scherminfo die wordt weergegeven wanneer u in de

invul  modus naar het veld wij st.

 Voor alle keuzerondjes in de groep wordt dezelfde scherminfo weergegeven.

Naam opsommingsteken - Dit is een verplicht veld. Elk keuzerondje moet een unieke naam hebben.

Standaard ingeschakeld - Als deze optie is geselecteerd, is dit keuzerondje standaard ingeschakeld.

Vereist - Als deze is geselecteerd, moet  de gebruiker een keuzerondje in deze groep selecteren.

Alleen-lezen - Als deze optie is geselecteerd, kan de gebruiker geen keuzerondje in deze groep

selecteren.

Breedte en Hoogte - In deze vakjes geeft u de grootte van het veld op in de eenheid die is

geselecteerd in het vak Maateenheden. De grootte van een veld kan niet 0 zijn.
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 - De breedte en hoogte van het veld zijn onafhankelijk van elkaar.

 - De breedte en hoogte van het veld kunnen alleen in verhouding tot elkaar worden gewij zigd.

X en Y - Deze vakjes bevatten de horizontale en verticale coördinaten van het veld. De coördinaten

beginnen in de linkerbovenhoek van de pagina.

Maateenheden - De maateenheden voor de veldafmetingen die zijn opgegeven in de vakjes

Breedte en Hoogte. De breedte en hoogte van een veld kunnen worden opgegeven in centimeters,

inches of punten.

Tabblad Vormgeving

Op het tabblad Uiterlijk kunt u de dikte en kleur van de lijnen, de opvulkleur en de kleur van de stip

opgeven.

Puntkleur - De kleur van de stip in het geselecteerde keuzerondje.

Vulkleur - De opvulkleur.

Lijnkleur - De kleur van het kader rondom het keuzerondje.

Dikte - De dikte van het kader rondom het keuzerondje.

Als standaardstijl instellen - De huidige instellingen worden gebruikt voor alle nieuwe keuzerondjes

die u maakt.
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Knop

Knop hiermee kan de gebruiker een actie starten die aan een knop is gekoppeld.

Als u een knop in uw formulier wilt gebruiken, schakelt u naar de formulierbewerkingsmodus en klikt u

op het gereedschap . 

Zie ook:  Interactieve velden toevoegen

Als u een knop wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de knop en selecteert u

Eigenschappen... in het snelmenu.

Zie ook:  Interactieve velden bewerken

Knop Eigenschappen

Tabblad Algemeen
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Op het tabblad Algemeen kunt u de algemene eigenschappen van een knop opgeven (veldnaam,

knoptekst, scherminfo, knopgrootte enzovoort).

Veldnaam - Dit is een verplichte eigenschap. Deze wordt boven het veld in de

formulierbewerkingsmodus weergegeven. Elk veld moet een unieke naam hebben. Veldnamen

mogen niet beginnen of eindigen op een punt (.) en mogen geen twee of meer opeenvolgende

punten bevatten.

Tip - De tekst van de scherminfo die wordt weergegeven wanneer u naar het veld wij st in de invul

modus.

Knoptekst - De tekst die op de knop wordt weergegeven.

Alleen-lezen - Als deze optie is geselecteerd, kan de gebruiker niet op de knop klikken.

Breedte en Hoogte - In deze vakjes geeft u de grootte van de knop op in de eenheid die is

geselecteerd in het vak Maateenheden. De grootte van een knop kan niet 0 zijn.

 - De breedte en hoogte van de knop zijn onafhankelijk van elkaar.

 - De breedte en hoogte van de knop kunnen alleen in verhouding tot elkaar worden gewij zigd.

X en Y - Deze vakjes vermelden de horizontale en verticale coördinaten van de knop. De coördinaten

beginnen in de linkerbovenhoek van de pagina.

Maateenheden - De maateenheden voor de knopafmetingen die zijn opgegeven in de vakjes

Breedte en Hoogte. De breedte en hoogte van een knop kunnen worden opgegeven in centimeters,

inches of punten.
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Tabblad Vormgeving

Op het tabblad Uiterlijk kunt u de kaderdikte en -kleur, de opvulkleur en de tekengrootte- en kleur

opgeven.

Vulkleur - De opvulkleur.

Lijnkleur - De kleur van het kader rondom de knop.

Dikte - De dikte van het kader rondom de knop.

Tekstkleur - De kleur van de tekst op de knop.

Naam lettertype - Het lettertype dat voor de tekst op de knop wordt gebruikt.

Tekengrootte - De grootte van de tekst op de knop.

Als standaardstijl instellen - De huidige instellingen worden gebruikt voor alle nieuwe knoppen die

u maakt.

Tabblad Acties
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Op het tabblad Acties kunt u acties toevoegen, verwijderen of aanpassen die worden geactiveerd

door bepaalde gebeurtenissen die het gevolg zijn van een gebruikersactiviteit.

Acties vermeldt alle acties die worden geactiveerd door een bepaalde gebruikersactiviteit.

Maken... voegt een nieuwe actie  toe.

Bewerken... past de geselecteerde actie aan.

Verwijderen verwijdert de geselecteerde actie.

Een nieuwe actie toevoegen
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Zo voegt u een nieuwe actie voor uw knop toe:

1. Schakel naar de formulierbewerkingsmodus .

2. Open het Eigenschappen dialoogvenster voor de gewenste knop en klik op het tabblad

Acties.

3. Klik op Maken.... U opent zo het dialoogvenster Nieuwe actie.

4. Selecteer een gebeurtenis die een actie activeert.

· Klikken - De gebruiker klikt op de knop.

· Laten vallen - De gebruiker laat de linkermuisknop los terwij l de muisaanwij zer op de knop in

het formulier staat.

· Aanwijzen met muis - De gebruiker plaatst de muisaanwij zer op de knop in het formulier.

· Muis weghalen - De gebruiker beweegt de muisaanwij zer weg van de knop in het formulier.

· Focus - De gebruiker plaatst de focus op de knop met behulp van de TAB-toets.

· Focus uit - De gebruiker verwijdert de focus van de knop met behulp van de TAB -toets.

5. Selecteer een actie  die door de gebeurtenis moet worden geactiveerd.
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6. Klik op Opslaan om de actie op te slaan. De actie wordt weergegeven in de sectie Acties van het

venster Eigenschappen knop.

 Acties worden gegroepeerd op gebeurtenis. Een gebeurtenis kan een reeks acties in gang

zetten.

 U kunt met de muis acties tussen groepen verplaatsen.

7. Klik op OK om de wij zigingen op te slaan.

Lij st met mogelijke acties
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· Pagina's toevoegen vanuit scanner opent het scanvenster, waar de gebruiker een

scanapparaat kan selecteren en parameters voor scannen kan opgeven . Zojuist gescande

pagina's worden aan het einde van het PDF-document toegevoegd. 

· Formulier opslaan als... opent het dialoogvenster voor documentopslag, waar de gebruiker

het formulier kan opslaan als een PDF-, FDF-, XFDF-, of HTML-document. 

· Document sluiten sluit het huidige document. 

· Formulier afdrukken... opent het dialoogvenster Afdrukken .

· App afsluiten sluit de huidige toepassing. 

· Zoeken in document... opent het deelvenster Zoeken .

· Naar eerste pagina gaat naar de eerste pagina in het huidige document. 

· Naar laatste pagina gaat naar de laatste pagina in het huidige document. 

· Naar volgende pagina gaat naar de volgende pagina in het huidige document. 

· Naar vorige pagina gaat naar de vorige pagina in het huidige document. 

· Achteruit gaat naar de pagina die was geopend voordat de gebruiker de huidige pagina

opende.

· Vooruit gaat naar de pagina van waaruit de gebruiker naar de huidige pagina is gegaan.

· Selecteer een pagina om naartoe te gaan... opent een dialoogvenster waarin de gebruiker

het paginanummer kan invoeren van de pagina die hij /zij  wil openen. 

· Eén pagina weergeven hiermee schakelt u over naar 1 pagina weergeven . 

· Twee pagina's weergeven hiermee schakelt u over naar 2 pagina's weergeven .

· Scrollen per 1 pagina hiermee schakelt u Bladeren per pagina  in. 

· Scrollen per 2 pagina's hiermee schakelt u Bladeren per 2 pagina's  in.

· Inzoomen tot 100% geeft de pagina op ware grootte weer.

· Pagina aanpassen aan schermbreedte past de pagina horizontaal aan het scherm aan.

· Pagina aanpassen aan scherm geeft de hele pagina weer.

· Bijlagen weergeven/verbergen opent het deelvenster Bestandsbijlagen .

· Bladwijzers weergeven/verbergen opent het deelvenster Bladwijzers .

· Deelvenster pagina's weergeven/verbergen opent het deelvenster Pagina's .
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· Digitale handtekeningen weergeven/verbergen opent het deelvenster Digitale

handtekening .

· Beeldvullende weergave hiermee schakelt u over naar de weergave Beeldvullend .

· Documenteigenschappen weergeven... opent het dialoogvenster Documenteigenschappen,

waar u de metagegevens van het document kunt controleren .

· Bestand openen opent het document dat is opgegeven in het vak Bestand. Klik op

Bladeren... om het document te selecteren dat u wilt openen.

· Koppeling volgen opent de koppeling die is opgegeven in het vak Koppeling.

· Formulier herstellen wist de gegevens uit alle velden in het huidige formulier.

176
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· Formulier verzenden verzendt de formuliergegevens naar het e-mailadres dat of de server die

is opgegeven in het vak Verzenden naar. In het vak Bestandsindeling kunt u de indeling

kiezen die u wilt gebruiken wanneer u een ingevuld formulier indient. U kunt kiezen uit

PDF, FDF, XFDF of HTML.

· Ga naar pagina opent de pagina die is opgegeven in het vak Paginanummer.

· JavaScript uitvoeren voert de code uit die is ingevoerd in het vak JavaScript.
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Een actie wij zigen

Zo wij zigt u een actie die aan een knop is gekoppeld:

1. Schakel naar de formulierbewerkingsmodus .

2. Open  het Eigenschappen dialoogvenster voor de gewenste knop en klik op het tabblad

Acties.

3. Klik op de actie die u wilt wij zigen en klik op Bewerken.... U opent zo het dialoogvenster Actie

bewerken.

4. Wij zig de waarden in de vakken Evenement activeren  en Actie .

5. Klik op Opslaan. De aangebrachte wij zigingen worden weergegeven in de sectie Acties van het

dialoogvenster Eigenschappen knop.

6. Klik op OK om de wij zigingen op te slaan.
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Handtekeningveld

Veld handtekening biedt de gebruiker de mogelijkheid om zijn/haar digitale handtekening aan het

PDF-document toe te voegen.

Zie ook:  Digitale handtekening

Als u een handtekeningveld aan een formulier wilt toevoegen, schakelt u naar de

formulierbewerkingsmodus en klikt u op het gereedschap . 

Zie ook:  Interactieve velden toevoegen

Als u een handtekeningveld wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op het veld en selecteert u

Eigenschappen... in het snelmenu.

Zie ook:  Interactieve velden bewerken

Eigenschappen van handtekeningveld

Tabblad Algemeen
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Op het tabblad Algemeen kunt u de algemene eigenschappen van het handtekeningveld opgeven

(veldnaam, scherminfo, grootte enzovoort).

Veldnaam - Dit is een verplichte eigenschap. Deze wordt boven het veld in de

formulierbewerkingsmodus weergegeven. Elk veld moet een unieke naam hebben. Veldnamen

mogen niet beginnen of eindigen op een punt (.) en mogen geen twee of meer opeenvolgende

punten bevatten.

Tip - De tekst van de scherminfo die wordt weergegeven wanneer u naar het veld wij st in de invul

modus.

Vereist - Als deze optie is geselecteerd, moet  de gebruiker zijn/haar handtekening aan het

document toevoegen.

Alleen-lezen - Als deze optie is geselecteerd, kan de gebruiker het veld niet bewerken.

Breedte en Hoogte - In deze vakjes geeft u de grootte van het veld op in de eenheid die is

geselecteerd in het vak Maateenheden. De grootte van een veld kan niet 0 zijn.

 - De breedte en hoogte van het veld zijn onafhankelijk van elkaar.

 - De breedte en hoogte van het veld kunnen alleen in verhouding tot elkaar worden gewij zigd.

X en Y - Deze vakjes bevatten de horizontale en verticale coördinaten van het veld. De coördinaten

beginnen in de linkerbovenhoek van de pagina.

Maateenheden - De maateenheden voor de veldafmetingen die zijn opgegeven in de vakjes

Breedte en Hoogte. De breedte en hoogte van een veld kunnen worden opgegeven in centimeters,

inches of punten.
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Tabblad Vormgeving

Op het tabblad Uiterlijk kunt u de dikte en kleur van het kader en de opvulkleur opgeven.

Vulkleur - De opvulkleur.

Lijnkleur - De kleur van het kader rondom het veld.

Dikte - De dikte van het kader rondom het veld.

Als standaardstijl instellen - De huidige instellingen worden gebruikt voor alle nieuwe

handtekeningvelden die u maakt.
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Keuzelijst

Lijstvenster geeft de gebruiker de mogelijkheid om een of meer waarden uit een lij st te selecteren.

Als u een keuzelij st wilt toevoegen aan uw formulier, schakelt u naar de formulierbewerkingsmodus

en klikt u op het gereedschap . 

Zie ook:  Interactieve velden toevoegen

Als u een keuzelij st wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de keuzelij st en selecteert u

Eigenschappen... in het snelmenu.

Zie ook:  Interactieve velden bewerken

Tabblad Algemeen
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Op het tabblad Algemeen kunt u de algemene eigenschappen van een keuzelij st opgeven

(veldnaam, scherminfo, grootte enzovoort).

Veldnaam - Dit is een verplichte eigenschap. Deze wordt boven het veld in de

formulierbewerkingsmodus weergegeven. Elk veld moet een unieke naam hebben. Veldnamen

mogen niet beginnen of eindigen op een punt (.) en mogen geen twee of meer opeenvolgende

punten bevatten.

Tip - De tekst van de scherminfo die wordt weergegeven wanneer u naar het veld wij st in de invul

modus.

Vereist - Als deze optie is ingeschakeld, wordt het veld gemarkeerd als verplicht .

Alleen-lezen - Als deze optie is geselecteerd, kan de gebruiker het veld niet bewerken.

Breedte en Hoogte - In deze vakjes geeft u de grootte van het veld op in de eenheid die is

geselecteerd in het vak Maateenheden. De grootte van een veld kan niet 0 zijn.

 - De breedte en hoogte van het veld zijn onafhankelijk van elkaar.

 - De breedte en hoogte van het veld kunnen alleen in verhouding tot elkaar worden gewij zigd.

X en Y - Deze vakjes bevatten de horizontale en verticale coördinaten van het veld. De coördinaten

beginnen in de linkerbovenhoek van de pagina.

Maateenheden - De maateenheden voor de veldafmetingen die zijn opgegeven in de vakjes

Breedte en Hoogte. De breedte en hoogte van een veld kunnen worden opgegeven in centimeters,

inches of punten.
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Tabblad Vormgeving

Op het tabblad Uiterlijk kunt u de kaderdikte en -kleur, de opvulkleur en de tekengrootte- en kleur

opgeven.

Vulkleur - De opvulkleur.

Lijnkleur - De kleur van het kader rondom het veld.

Dikte - De dikte van het kader rondom het veld.

Tekstkleur - De kleur van de tekstitems die in de lij st zijn geselecteerd.

Naam lettertype - Het lettertype dat wordt gebruikt voor de tekstitems die in de lij st zijn

geselecteerd.

Tekengrootte- De grootte van de tekstitems die in de lij st zijn geselecteerd.

Als standaardstijl instellen - De huidige instellingen worden gebruikt voor alle nieuwe keuzelij sten

die u maakt.

Tabblad Lijstitems
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Op het tabblad Lijstitems kunt u de lij st met items bewerken door items toe te voegen, te

verwijderen of aan te passen. U kunt een item ook hoger of lager in de lij st plaatsen, een item

markeren als de standaardkeuze, en toestaan dat de gebruiker meerdere items in de lij st selecteert.

Lijstitems - Geeft alle items weer die in de keuzelij st worden weergegeven.

Toevoegen - Hiermee voegt u een nieuw item onder aan de lij st toe.

Bewerken - Hiermee past u het geselecteerde item aan.

Verwijderen - Hiermee verwijdert u het geselecteerde item uit de lij st.

 Als u meerdere items wilt verwijderen, klikt u er een voor een op terwij l u de Ctrl-toets ingedrukt

houdt, en klikt u vervolgens op Verwijderen. 

Als standaard instellen - Hiermee markeert u het geselecteerde item als de standaardkeuze. Als de

gebruiker gegevens uit alle velden wist , wordt de standaardkeuze teruggezet.

 Als u een ander item als de standaardkeuze wilt opgeven, klikt u op dat item en vervolgens op Als

standaard instellen.

Annuleren als standaard - Hiermee verwijdert u de standaardstatus voor het item dat eerder de

standaardkeuze was.

 Gebruik deze knop als u geen standaardkeuze meer wilt voorstellen.

Omhoog - Hiermee plaatst u het geselecteerde item hoger in de lij st.

Omlaag - Verplaatst het geselecteerde item in de lij st omlaag.

Meervoudige selectie toestaan - Staat toe dat de gebruiker meerdere items in de lij st selecteert.
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PDF's ondertekenen

Met de PDF-editor kunt u documenten digitaal ondertekenen en een digitale handtekening in een

document bekrachtigen. U kunt ook teksten en handtekeningafbeeldingen toevoegen.

Inhoud van het hoofdstuk

· Digitale handtekening

· Teksthandtekening

· Handtekeningafbeelding
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Digitale handtekening

Met de PDF-editor kunt u documenten digitaal ondertekenen en een digitale handtekening in een

document bekrachtigen. Een digitale handtekening wordt gebruikt voor het vaststellen van de

identiteit van de persoon die het document heeft ondertekend. Daarnaast kan een digitale

handtekening worden gebruikt om te garanderen dat het ondertekende document niet achteraf is

gewij zigd.

U ondertekent een document als volgt:

1. Klik op de werkbalk in het Beveiliging tabblad op  > Digitale handtekening

toevoegen....

2. Selecteer het gebied waarin u uw handtekening wilt plaatsen of klik op de gewenste

locatie.

3. Selecteer het certificaat dat moet worden gebruikt uit de Aanmelden als vervolgkeuzelij st.

Om de eigenschappen van een certificaat te bekijken, selecteert u het en klikt u op

Certificaat weergeven....

 Als het certificaat dat u wilt gebruiken niet in de lij st staat, moet u het installeren. Om een

certificaat te installeren, klikt u er met de rechtermuisknop op in Windows Explorer, klikt u

op Certificaat installeren in het snelmenu en volgt u de instructies in de wizard.

4. Gebruik als dat nodig is de Reden vervolgkeuzelij st om de reden voor ondertekening van

het document te specificeren. De velden Locatie en Contactinformatie worden gebruikt

om respectievelijk de locatie te specificeren waar het document is ondertekend en uw

contactinformatie. 

 In het veld Reden kunt u een waarde selecteren in de vervolgkeuzelij st of een aangepaste

tekst invoeren.

5. U kunt ook het volgende specificeren in een handtekening: een datum en tijd van

ondertekening, informatie over de eigenaar van de handtekening, plus de naam en het

versienummer van het FineReader-programma dat werd gebruikt.

 U kunt daarnaast kiezen welke informatie wordt weergegeven in de handtekening door

de vinkjes bij  de naamvelden die u niet wilt weergeven te verwijderen. 

 Als u niet wilt dat veldnamen worden weergegeven in de handtekening, verwijdert u het

vinkje bij  Labels weergeven.

6. Indien vereist klikt u op Server met tijdsaanduiding instellen  en specificeert u de

server-URL. Als aanmeldingsgegevens zijn vereist om een verbinding tot stand te brengen,

voert u de aanmelding en een wachtwoord in.

7. Selecteer de optie Randen en achtergrond om een rand en een grij ze achtergrond toe te

voegen aan uw handtekening.
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8. Selecteer Aangepaste afbeelding toevoegen aan digitale handtekening als de

handtekening een afbeelding moet bevatten. Klik vervolgens op de knop Afbeelding

selecteren... om naar een afbeeldingsbestand te bladeren. De afbeelding verschijnt links

van de handtekening.

9. Klik op Opslaan en ondertekenen.

10. Sla het document op.

Hiermee voegt u een digitale handtekening toe aan het document met de gespecificeerde

parameters. 

Een handtekening bevat informatie over de versie van het document op het moment van

ondertekenen. Als u een nieuwe handtekening toevoegt aan een al ondertekend document, blij ft een

eerder geplaatste handtekening geldig.

U kunt de eigenschappen van een handtekening in een document als volgt bekijken:

· Klik met de rechtermuisknop op de handtekening en klik op Eigenschappen handtekening

weergeven... in het snelmenu of 

·  Dubbelklik op de handtekening in het Digitale handtekening deelvenster.

Als u een PDF-document opent, bekrachtigt ABBYY FineReader automatisch eventuele digitale

handtekeningen in het document. De bekrachtigingen worden weergegeven in het Digitale

handtekening deelvenster dat ook gedetailleerde informatie bevat over de handtekeningen in het

document.

U verwijdert een handtekening als volgt:

· Klik met de rechtermuisknop op de handtekening en klik op Handtekening verwijderen in

het snelmenu.

 U kunt een handtekening alleen verwijderen uit een document als u beschikt over het bijbehorende

digitale certificaat.

 U kunt meerdere digitale handtekeningen toevoegen aan een document.
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Instellingen server met tijdsaanduiding

Het gebruik van tijdsaanduidingen verkleint de mogelijkheid dat de handtekening ongeldig is. Om

een PDF-document met tijdsaanduiding te maken, hebt u een verbinding nodig met een server met

tijdsaanduiding. Om een verbinding met een server met tijdsaanduiding tot stand te brengen, klikt u

op Server met tijdsaanduiding instellen en specificeert u een van de volgende serveropties in het

dialoogscherm dat verschijnt:

· Standaard om de standaardserver met tijdsaanduiding te gebruiken.

· Aangepast om de URL van een aangepaste server met tijdsaanduiding te gebruiken. Als er

aanmeldingsgegevens nodig zijn om een verbinding met die server tot stand te brengen, kunt u uw

aanmelding en wachtwoord invoeren en op OK klikken.

Uw aanmelding en wachtwoord worden versleuteld en opgeslagen op uw computer in een

Windows-opslag die Windows Credentials wordt genoemd (Referentiebeheer > Windows

Credentials). U hoeft uw aanmeldingsgegevens niet in te voeren als u zich een tweede keer bij  de

server aanmeldt.

Hiermee specificeert u de tijd op de server met tijdsaanduiding waarop het document werd

ondertekend na de documenthandtekening.
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Teksthandtekening

Met de PDF-editor kunt u teksthandtekeningen toevoegen aan uw PDF-documenten.

1.  Klik op de werkbalk in het Beveiliging tabblad op  > Handtekeningtekst

maken....

 Als u al teksthandtekeningen heeft gemaakt, selecteert u een handtekening uit de lij st met

beschikbare handtekeningen. U kunt ook klikken op Andere handtekening >

Handtekeningtekst maken....

2.  In het Handtekeningtekst aanmaken dialoogvenster dat wordt geopend, voert u de tekst

in voor de handtekening.

3.  Indien gewenst kunt u de stij l van de handtekening wij zigen.

4. Klik op Opslaan.

5.  Plaats de handtekening op de gewenste plek op de pagina.

6.  U kunt de grootte van de handtekening aanpassen, de handtekening draaien of deze

verplaatsen naar een andere plek in het document.

Vervolgens verschijnt de teksthandtekening in het document.

Handtekeningen bewerken

1.  Klik op de werkbalk in het Beveiliging tabblad op  > Andere handtekening

> Handtekeningen beheren....

2.  Selecteer een handtekening in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en klik op

Bewerken....

 U kunt tekst bewerken en afbeeldingshandtekeningen .

3. In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, wij zigt u de instellingen van uw

handtekening en klikt u op Opslaan.

 Als u de bewerkte handtekening wilt toevoegen aan het document, klikt u op Gebruiken

en plaatst u de handtekening op de gewenste plek op de pagina.

Handtekeningen verwijderen

U verwijdert een handtekening als volgt:

· Selecteer de handtekening in het document en druk op de Del- toets of

· Klik met de rechtermuisknop op de handtekening in het document en klik op Verwijderen...

in het snelmenu. 

Zo verwijdert u een handtekening uit de lij st met beschikbare handtekeningen:
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1. Klik op de werkbalk in het Beveiliging tabblad op  > Andere handtekening

> Handtekeningen beheren....

2. Selecteer de handtekening die u wilt verwijderen in het dialoogvenster dat verschijnt en klik

op Verwijderen....

 U kunt tekst verwijderen en afbeeldingshandtekeningen .

U kunt meerdere handtekeningen toevoegen aan een document.

Handtekeningafbeelding

Met ABBYY FineReader kunt u een handtekeningafbeelding toevoegen aan uw PDF-documenten.

1.  Klik op de werkbalk in het Beveiliging tabblad op  > Handtekening maken

van afbeelding....

 Als u al handtekeningen heeft gemaakt, selecteert u een handtekening uit de lij st met

beschikbare handtekeningen. U kunt ook klikken op Andere handtekening >

Handtekening maken van afbeelding...

2.  In het Handtekening aanmaken vanuit Afbeelding dialoogvenster. Klik op Openen om

een afbeeldingsbestand te selecteren of klikt u op Plakken van klembord om de

handtekening van het klembord te plakken.

3. U kunt de grootte van uw handtekening aanpassen en de achtergrond transparant maken.

4. Klik op Opslaan.

5.  Plaats de handtekening op de gewenste plek op de pagina.

6.  U kunt de grootte van de handtekening aanpassen, de handtekening draaien of deze

verplaatsen naar een andere plek in het document.

Vervolgens verschijnt de handtekeningafbeelding in het document.

 U kunt zoveel handtekeningen als u wilt toevoegen aan het document.

U kunt een handtekeningafbeelding bewerken of verwijderen. Zie ook:  Teksthandtekening . 

PDF-documenten beveiligen met een wachtwoord

Tijdens het maken van een PDF-bestand kunt u wachtwoorden instellen om te voorkomen dat het

document door onbevoegden wordt geopend, bewerkt of afgedrukt.

Inhoud van het hoofdstuk

· Wachtwoorden en machtigingen

· Vertrouwelijke informatie uit PDF-documenten verwijderen
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Wachtwoorden en machtigingen

Als u een PDF-document maakt , kunt u een wachtwoord instellen om te voorkomen dat het

document door onbevoegden wordt geopend, bewerkt of afgedrukt. Een PDF-document kan worden

beschermd met een wachtwoord voor het openen van een document en/of een wachtwoord voor

toegangsrechten.

Als een PDF-document is beschermd tegen onbevoegde toegang, kan het alleen worden geopend na

het invoeren van het wachtwoord voor het openen van het document dat is ingesteld door de auteur

van het document. Als het document is beschermd tegen onbevoegd bewerken en afdrukken, worden

deze acties pas mogelijk na het invoeren van het wachtwoord voor toegangsrechten dat is ingesteld

door de auteur. Het wachtwoord voor toegangsrechten kan ook worden gebruikt om een beveiligd

PDF-document te openen.

Volg de instructies hieronder om een document te beveiligen met een wachtwoord.

1. Klik op de  knop op de werkbalk in het Beveiliging tabblad of klik op

Beveiliging > Wachtwoordbeveiliging....

Het Beveiligingsinstellingen dialoogvenster wordt geopend.

2. Als u uw document wilt beveiligen tegen openen door onbevoegden, selecteert u de De

toegang beperken met een wachtwoord voor openen van document optie.

3. Typ een wachtwoord voor het openen van het document en bevestig dit.

 U kunt de Tekens verbergen optie ook uitschakelen. In dit geval worden de tekens die u

invoert weergegeven op het scherm en hoeft u uw wachtwoord niet opnieuw in te voeren.

4. Als u wilt voorkomen dat het document door onbevoegden wordt afgedrukt, bewerkt of

gekopieerd, selecteert u de Afdrukken en bewerken beperken met een wachtwoord

voor toegangsrechten optie.

5. Typ een wachtwoord voor toegangsrechten en bevestig dit.

 Het wachtwoord om het document te openen en het wachtwoord voor toegangsrechten

mogen niet hetzelfde zijn.

6. Vanuit de Afdrukken vervolgkeuzelij st selecteert u een afdrukresolutie voor uw document.

7. Vanuit de Bewerken vervolgkeuzelij st selecteert u de toegestane bewerkingsfuncties.

8. Als u wilt dat andere gebruikers de inhoud in uw document kunnen kopiëren en bewerken,

selecteert u de betreffende opties.

9. Selecteer een coderingsniveau en de onderdelen om te coderen.

10. Klik op OK.
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U wordt gevraagd de wachtwoorden opnieuw te bevestigen. U kunt de wij zigingen naar het open

document opslaan of een nieuw document maken.

Vertrouwelijke informatie uit PDF-documenten verwijderen

Met de PDF-editor kunt u vertrouwelijke informatie uit PDF-documenten verwijderen voordat u ze

publiceert. Zowel tekst als illustraties kunnen worden geredigeerd.

1. Klik op de werkbalk in het Beveiliging tabblad op .

2. Als u de kleur van de rechthoeken op geredigeerde tekst wilt wij zigen, klikt u op een van de

zeven kleurvakken op de werkbalk of klikt u op de pij l en selecteert u een andere kleur in

het palet. Voor nog meer kleuren klikt u op Meer kleuren....

3. Selecteer de tekst en/of de illustraties die u wilt verwijderen.

Hierdoor wordt de geselecteerde inhoud verwijderd uit het document en worden alle

vermeldingen bedekt met de door u gekozen kleur.

U kunt objecten en gegevens verwijderen die niet voorkomen in de hoofdtekst van uw document

(bij voorbeeld opmerkingen, aantekeningen, bladwij zers, bij lagen, metadata, etc.):

1. Klik op de werkbalk in het Beveiliging tabblad op .

2. Selecteer de objecten en gegevens die u wilt verwijderen in het dialoogvenster dat

verschijnt en klik op Toepassen.

 Met ABBYY FineReader kunt u ook de Zoeken- functie gebruiken om vertrouwelijke informatie te

verwijderen. Zie ook: Zoeken en bewerken .68
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PDF-bestanden maken

Inhoud van het hoofdstuk

· PDF-documenten van geselecteerde pagina's maken

 Zie voor gedetailleerde instructies over het maken van PDF-documenten uit bestanden, scans of

digitale foto's: PDF-bestanden maken  enScannen naar PDF .

PDF-documenten van geselecteerde pagina's maken

Met de PDF-editor kunt u PDF-documenten maken van geselecteerde pagina's door een van de

volgende handelingen uit te voeren:

· Selecteer in het Pagina's deelvenster de juiste pagina's en klik PDF-bestand maken van

geselecteerde pagina's in het contextmenu.

· Ga naar het Pagina's organiseren tabblad, selecteer de juiste pagina's en klik PDF-bestand

maken van geselecteerde pagina's in het contextmenu. 

Dit zal een nieuw PDF-document maken met behulp van de geselecteerde pagina's en het openen in

een nieuw PDF-Editor venster in ABBYY FineReader.

PDF-documenten opslaan en exporteren

Met de PDF-editor kunt u PDF-documenten opslaan, afdrukken en e-mailen, of doorsturen naar de

OCR-editor voor verdere verwerking.

Inhoud van het hoofdstuk

· PDF-documenten opslaan

· Opslaan als PDF/A

· Opslaan in andere indelingen

· De grootte van uw PDF-documenten verkleinen

· PDF-documenten naar de OCR-editor verzenden

· PDF-documenten e-mailen

· PDF-documenten afdrukken
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PDF-documenten opslaan

Met de PDF-editor kunt u volledige PDF-documenten of alleen geselecteerde pagina's opslaan. Er zijn

diverse opslagopties beschikbaar.

· Om de wij zigingen die u in uw huidige PDF-document hebt aangebracht op te slaan, klikt u

op Bestand > Opslaan in het hoofdmenu. U kunt ook  op de werkbalk in het

Document tabblad klikken.

· Als u uw huidige PDF-document onder een andere naam of in een andere map wilt opslaan,

klikt u op Bestand > Opslaan als > PDF-document in het hoofdmenu. U kunt ook 

op de werkbalk in het Document tabblad klikken en vervolgens op klikken PDF-document.

· Om uw document op te slaan als een PDF-document waarbij  gebruikers de inhoud kunnen

selecteren, kopiëren en bewerken, klikt u op Bestand > Opslaan als > Doorzoekbaar PDF-

document. U kunt ook Opslaan als op de werkbalk in het Document tabblad klikken en

vervolgens op klikken Doorzoekbaar PDF-document.

Uw PDF-document wordt dan geconverteerd naar een doorzoekbaar PDF-bestand op basis

van de geselecteerde opslagopties. Om de opslagopties te wij zigen, klikt u op de Opties...

knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste opslagopties op het PDF-

tabblad.

· Om een PDF-document zonder een tekstlaag op te slaan (u kunt niet zoeken in dergelijke

PDF-documenten en u kunt de inhoud niet selecteren, kopiëren of bewerken) klikt u op

Bestand > Opslaan als > PDF-document met alleen afbeeldingen. U kunt ook Opslaan als

op de werkbalk in het Document tabblad klikken en vervolgens op klikken PDF-document

met alleen afbeeldingen.

Uw PDF-document wordt dan geconverteerd naar een PDF-bestand met alleen afbeeldingen

op basis van de geselecteerde opslagopties. Om de opslagopties te wij zigen, klikt u op de

Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste opslagopties op het

PDF-  tabblad.

 Als u maar een paar pagina's van een document wilt converteren, kunt u in het Pagina's

deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en klikken op Opslaan als in het snelmenu.

U kunt ook naar het Pagina's organiseren tabblad gaan, de juiste pagina's selecteren en op de

pij l naast de  knop in de werkbalk klikken.
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Opslaan als PDF/A

Met de PDF-editor kunt u documenten opslaan als PDF/A, een indeling voor voor langdurige opslag. 

PDF/A-documenten bevatten alle informatie die nodig is voor een correcte weergave:

· Alle lettertypen worden ingesloten in het document (met uitzondering van niet-zichtbare

tekst).

· Er worden alleen lettertypen gebruikt die kunnen worden ingesloten.

· Kleuren worden op elk apparaat correct weergegeven.

· De metadata in het document voldoen aan de toepasselijke normen.

Het volgende wordt niet ondersteund:

· audio, video en 3D-objecten

· scripts

· codering

· koppelingen naar externe inhoud

· auteursrechtelijk beschermde inhoud (bij voorbeeld LZW).

Zo slaat u een PDF-document op als PDF/A:

1. Klik op Bestand > Opslaan als > PDF-document. U kunt ook op de  knop op de

werkbalk in het Document tabblad klikken en vervolgens op PDF-document klikken.

2. In het dialoogvenster dat wordt geopend, geeft u een naam en locatie op voor uw

document.

3. Selecteer PDF/A aanmaken en selecteer vervolgens een PDF/A- versie  in de

vervolgkeuzelij st.

4. Klik op Opslaan. 

 U kunt PDF/A-documenten maken van verschillende indelingen. Zie ook:  PDF-bestanden maken .

PDF/A-versies

PDF/A-1 PDF/A-2 PDF/A-3

B, A B, A, U B, A, U

185
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· 2005: PDF/A-1 is gebaseerd op PDF 1.4 en ondersteunt de volgende functies:

o A – toegankelijk – aanvullende documentvereisten (tags)

o B – basic – basaal compliance-niveau

ISO 19005-1:2005 (Cor 1: 2007, Cor 2: 2011).

· 2011: PDF/A-2 is gebaseerd op PDF 1.7 en ondersteunt de volgende functies:

o U - Unicode

o  JPEG2000-compressie

o transparantie

o PDF/A-bij lagen

o digitale handtekeningen

ISO 19005-2:2011.

· 2012: PDF/A-3 ondersteunt aanvullende functies:

o bestandsbij lagen in elke indeling

ISO 19005-3:2012.
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Opslaan in andere indelingen

Met de PDF-editor kunt u volledige PDF-documenten of afzonderlijke pagina's opslaan in diverse

indelingen: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, HTML, afbeeldingsindelingen en

nog veel meer.

1. Klik op Bestand > Opslaan als en vervolgens op de gewenste indeling. U kunt ook op de

pij l naast de  knop op de werkbalk in het Document tabblad klikken en vervolgens

op de gewenste indeling klikken. 

2. In het dialoogvenster dat wordt geopend, geeft u een naam en locatie op voor uw

document.

3. Open de vervolgkeuzelij st naast Bestandsopties en geef op of u één bestand voor alle

pagina's wilt maken of een afzonderlijk bestand voor elke pagina.

4. Klik op Opslaan. 

5. Uw PDF-document wordt dan geconverteerd naar de indeling van uw keuze op basis van de

geselecteerde opslagopties. 

Om de opslagopties te wij zigen, klikt u op de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en

selecteert u de gewenste opslagopties. U kunt ook klikken op Bestand > Opties... >

Indelingsinstellingen . Het dialoogvenster Opties wordt geopend met het tabblad van de

indeling die u heeft geselecteerd.

 Als u maar een paar pagina's van een document wilt converteren, kunt u in het Pagina's

deelvenster de pagina's selecteren die u wilt converteren, er met de rechtermuisknop op

klikken, klikken op Opslaan als in het snelmenu en vervolgens klikken op een uitvoerindeling. U

kunt ook naar het Pagina's organiseren tabblad gaan, de juiste pagina's selecteren, op de pij l

naast de  knop klikken en de gewenste indeling in de vervolgkeuzelij st selecteren.

 U kunt PDF-en afbeeldingsbestanden converteren naar documenten in verschillende formaten. Zie

ook:  Microsoft Word-documenten maken , Microsoft Excel-documenten maken  en Andere

indelingen .
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De grootte van uw PDF-documenten verkleinen

PDF-documenten die pagina-afbeeldingen of veel illustraties bevatten, kunnen erg groot zijn. Met de

PDF-editor kunt u de bestandsgrootte van dit soort documenten verkleinen.

1. Klik op Bestand > Bestandsformaat verkleinen....

2. In het dialoogvenster dat nu wordt geopend, zijn de volgende opties beschikbaar:

· Afbeeldingskwaliteit - Selecteer deze optie als u de grootte van het bestand wilt verkleinen

door de kwaliteit van de afbeeldingen in het document te verlagen.

· MRC-compressie gebruiken (specificeer hieronder de OCR-talen) - Selecteer deze optie

als u MRC-compressie wilt toepassen op herkende pagina's. Dit zorgt ervoor dat het bestand

aanzienlijk kleiner wordt, terwij l de beeldkwaliteit van de afbeeldingen behouden blij ft.

· OCR-talen - Zorg ervoor dat u de juiste OCR-talen instelt.

3. Klik op Toepassen.

Het gecomprimeerde PDF-document wordt geopend in een nieuw venster.
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PDF-documenten naar de OCR-editor verzenden

Met de PDF-editor kunt u PDF-documenten verzenden naar de OCR-editor . Hier kunt u

herkenningsgebieden tekenen, herkende tekst controleren, het programma trainen om niet-

standaardlettertypen of tekens te herkennen en andere geavanceerde functies van ABBYY FineReader

gebruiken.

· Voer een van de volgende handelingen uit om een PDF-document naar de OCR-Editor te

verzenden:

· Klik op de werkbalk op het Document tabblad op de  knop en selecteer in de

vervolgkeuzelij st In OCR Editor herkennen en verifiëren.

· Selecteer in het hoofdmenu Document > Document herkennen > In OCR Editor

herkennen en verifiëren.

· Voer een van de volgende handelingen uit om specifieke pagina's naar de OCR-Editor te

verzenden:

· Kies in het Pagina's deelvenster de juiste pagina's en selecteer Geselecteerde

pagina's verzenden naar OCR Editor in het contextmenu.

· Navigeer naar het Pagina's organiseren tabblad, kies de juiste pagina's, klik op de pij l

naast  de knop op de werkbalk en selecteer Geselecteerde pagina's

verzenden naar OCR Editor in de vervolgkeuzelij st.

 Als u het document verzendt naar de OCR-editor, gaan enkele documentobjecten verloren:

· bij lagen

· bladwij zers

· opmerkingen-

· notities

 Als u klaar bent met het document in de OCR-editor, kunt u het terugsturen naar de PDF-

editor. Klik hiervoor op de pij l naast de  knop en klik vervolgens op Naar PDF-

editor sturen.... U kunt ook klikken op Bestand > Verzenden naar > PDF-editor....

195



190

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

PDF-documenten e-mailen

Met de PDF-editor kunt u PDF-documenten verzenden per e-mail.

1. Klik op de  knop op de werkbalk in het Document tabblad of klik op Bestand > E-

mail....

2. In het dialoogvenster dat verschijnt, kunt u de naam van het document wij zigen.

3. Selecteer de pagina's die u wilt e-mailen.

4. Klik op E-mailbericht maken.

Er wordt een e-mailbericht gemaakt, waaraan het PDF-document als bij lage wordt toegevoegd. Voer

het e-mailadres van de ontvanger in en verzend het bericht.

PDF-documenten afdrukken

Met de PDF-editor kunt u PDF-documenten afdrukken. Voordat u gaat afdrukken, moet u ervoor

zorgen dat uw computer is verbonden met een lokale printer of netwerkprinter en dat de

stuurprogramma's voor deze printer zijn geïnstalleerd.

1. Klik op de  knop op de werkbalk in het Document tabblad of klik op Bestand >

Afdrukken....

2. In het dialoogvenster dat verschijnt, stelt u de gewenste printerinstellingen in:

· Printer - Selecteer een van de beschikbare afdrukapparaten.

· Aantal - Geef aan hoeveel exemplaren u wilt afdrukken.

· Pagina's om af te drukken - Geef aan welke pagina's moeten worden afgedrukt (u kunt

alle pagina's, geselecteerde pagina's of een paginabereik afdrukken).

· Pagina-instelling - Stel het papierformaat en de afdrukstand in.

· Schaal en positie - Geef aan hoeveel documentpagina's u op één vel papier wilt

afdrukken en pas andere afdrukinstellingen aan, zoals de afbeeldingschaal en

dubbelzijdig afdrukken.

· Zwart-wit - Selecteer deze optie als u in zwart-wit wilt afdrukken.

· Afdrukken naar bestand - Selecteer deze optie als u alle documentpagina's als een

bestand wilt opslaan. 

· Aantekeningen en opmaak afdrukken - Selecteer deze optie als u de opmerkingen wilt

afdrukken.

3. Klik op Afdrukken.
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PDF-documenten splitsen
Met de PDF Editor kunt u een PDF-document splitsen in verschillende documenten met een kleinere

grootte. U kunt een document splitsen op bestandsgrootte, aantal pagina's of bladwij zers van het

hoogste niveau.

Inhoud van het hoofdstuk:

· Splitsen op bestandsgrootte

· Splitsen op aantal pagina's

· Splitsen op bladwij zers
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Splitsen op bestandsgrootte

Doe het volgende om een PDF-document te splitsen op bestandsgrootte:

1. Gebruik de PDF-Editor om het document te openen en selecteer Pagina's organiseren >

Document splitsen... in het hoofdmenu. U kunt ook naar het Pagina's organiseren tabblad gaan

en op de  knop op de werkbalk klikken.

2. In het dialoogvenster dat verschijnt:

a. Selecteer Splitsingsmethode > Op bestandsgrootte.

b. Geef de Bestandsgrootte op, wat de maximaal toegestane bestandsgrootte is voor elk nieuw

document.

 De opgegeven bestandsgrootte moet minder zijn dan de grootte van het oorspronkelijke

bestand.

 De grootte van het nieuwe document kan groter zijn dan de opgegeven bestandsgrootte,

afhankelijk van de inhoud van het PDF-document (bij v. als het document een groot aantal

afbeeldingen, lettertypen, interactieve formulieren etc. bevat).

c. Wij zig de Bestandsnaam indien gewenst. De namen van alle nieuwe documenten worden aan

het einde genummerd om ze uniek te houden. Schakel nummering voor of na de naam in en

geef het aantal cij fers op.

 Bij v. de parameters "Naam: Document, Nummering: Na naam, Aantal cijfers: 3" genereren

de volgende documentnamen: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf, etc.

 Standaard wordt de naam van het brondocument gebruikt.

d. Sla de nieuwe documenten op in de map van het brondocument of geef een andere locatie op.

 Bijgevoegde bestanden worden naar een afzonderlijke map verzonden, genaamd Bijlagen, in

dezelfde directory. Bladwij zers blij ven niet behouden in de nieuwe documenten.

3. Klik op Splitsen.

Zodra het splitsen is voltooid, wordt de map met de nieuwe bestanden geopend in een nieuw

venster.
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Splitsen op aantal pagina's

Doe het volgende om een document te splitsen op aantal pagina's:

1. Gebruik de PDF-Editor om het document te openen en selecteer Pagina's organiseren >

Document splitsen... in het hoofdmenu. U kunt ook naar het Pagina's organiseren tabblad gaan

en op de  knop op de werkbalk klikken.

2. In het dialoogvenster dat verschijnt:

a. Selecteer Splitsingsmethode > Op aantal pagina's.

b. Geef de Pagina's op, wat het maximaal aantal toegestane pagina's is voor elk nieuw document.

c. Wij zig de Bestandsnaam indien gewenst. De namen van alle nieuwe documenten worden aan

het einde genummerd om ze uniek te houden. Schakel nummering voor of na de naam in en

geef het aantal cij fers op.

 Bij v. de parameters "Naam: Document, Nummering: Na naam, Aantal cijfers: 3" genereert

de volgende documentnamen: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf, etc.

 Standaard wordt de naam van het brondocument gebruikt.

d. Sla de nieuwe documenten op in de map van het brondocument of geef een andere locatie op.

 De bijgevoegde bestanden worden naar een afzonderlijke map gestuurd, genaamd

Bijlagenin dezelfde directory. Bladwij zers blij ven niet behouden in de nieuwe documenten.

3. Klik op Splitsen.

Zodra het splitsen is voltooid, wordt de map met de nieuwe bestanden geopend in een nieuw

venster.
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Splitsen op bladwijzers

 Met de PDF Editor kunt u een PDF-document splitsen via alleen de bladwij zers op het hoogste

niveau. Er wordt een nieuw document gemaakt voor elke bladwij zer op het hoogste niveau. 

Doe het volgende om een PDF-document te splitsen op bladwij zers:

1. Gebruik de PDF-Editor om het document te openen en selecteer Pagina's organiseren >

Document splitsen... in het hoofdmenu. U kunt ook naar het Pagina's organiseren tabblad gaan

en op de  knop op de werkbalk klikken.

2. In het dialoogvenster dat verschijnt:

a. Geef de Splitsingsmethode > Op bladwijzers (alleen eerste niveau) op.

b. Select de methode voor het geven van bestandsnamen in de Bestandsnaam vervolgkeuzelij st:

§ Hetzelfde als bladwijzernaam geeft de nieuwe documenten een naam op basis van de

bladwij zers. Standaard zijn nieuwe documentnamen genummerd. Schakel nummering voor

of na de naam in en geef het aantal cij fers op.

  Bij v. de parameters "Nummering: Na naam, Aantal cijfers: 3" genereren de volgende

documentnamen: Introduction001.pdf, Chapter_1002.pdf, Chapter_2003.pdf etc., waarbij

Inleiding, Introduction.pdf, Chapter_1.pdf, Chapter_2.pdf bladwij zernamen zijn.

 Verwijder het vinkje Nummering toevoegenom de nummering uit te schakelen. 

§ Gebruik Aangepaste naamom de documentnaam te wij zigen indien nodig.  De namen van

alle nieuwe documenten worden aan het einde genummerd om ze uniek te houden. Schakel

nummering voor of na de naam in en geef het aantal cij fers op.

 Bij v. de parameters "Naam: Document, Nummering: Na naam, Aantal cijfers: 3"

genereert de volgende documentnamen: Document001.pdf, Document002.pdf,

Document003.pdf, etc.

 Standaard wordt de naam van het brondocument gebruikt.

c. Sla de nieuwe documenten op in de map van het brondocument of geef een andere locatie op.

 De bijgevoegde bestanden worden naar een afzonderlijke map gestuurd, genaamd

Bijlagenin dezelfde directory. Bladwij zers blij ven niet behouden in de nieuwe documenten.

3. Klik op Splitsen.

Zodra het splitsen is voltooid, wordt de map met de nieuwe bestanden geopend in een nieuw

venster.
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OCR-editor
De OCR-editor maakt gebruik van Optical Character Recognition-technologie (OCR) voor de

geavanceerde conversie van documentscans, PDF's en afbeeldingsbestanden (waaronder digitale

foto's) naar bewerkbare indelingen. 

In de OCR-editor kunt u OCR-gebieden tekenen, herkende tekst controleren, het programma trainen

niet-standaard tekens en lettertypen te herkennen, en nog diverse andere geavanceerde functies

gebruiken voor maximale OCR-kwaliteit. 

Inhoud van het hoofdstuk

· De OCR-editor openen

· Interface van de OCR-editor

· Documenten verkrijgen

· Documenten herkennen

· OCR-resultaten verbeteren

· Teksten controleren en bewerken

· Teksten, tabellen en illustraties kopiëren uit PDF-documenten

· OCR-resultaten opslaan
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De OCR-editor openen

Er zijn verschillende manieren om de OCR-editor te openen:

· In het Nieuwe taak- venster klikt u op:

o Nieuwe taak  > Openen > Openen in OCR Editor

o of Nieuwe taak > Gereedschappen > OCR Editor

o of Nieuwe taak > Bestand > Openen in OCR-editor...

· In de PDF-editor klikt u op:

o PDF-editor  > Gereedschappen > OCR Editor.

· Open het Windows Start- menu en klik op ABBYY FineReader PDF > ABBYY FineReader

OCR Editor  (of klik op Start  > Alle toepassingen > ABBYY FineReader PDF > ABBYY

FineReader OCR Editor  in Windows 10).

Tip.  U kunt de OCR-editor instellen om het laatst gebruikte project te openen of een nieuw project te

maken als u de editor opent. Om dit te doen klikt u op Nieuwe taak > Opties > Algemeen en

selecteer Een nieuw OCR-project openen of Het laatste OCR-project openen.

14
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Interface van de OCR-editor

In het venster van de OCR-editor wordt uw huidige OCR-project weergegeven. Voor meer informatie

over werken met OCR-projecten, zie OCR-proj ecten .

· De Pagina's- deelvenster bevat de pagina's van het OCR-project. U kunt de pagina's op twee

verschillende manieren weergeven: via miniaturen (zie hierboven) en gedetailleerd, waarbij

een lij st met documentpagina's en hun eigenschappen worden weergegeven. Om te

schakelen tussen deze weergaven klikt u met de rechtermuisknop op het Pagina's-

deelvenster en selecteert Navigatievenster > Miniaturen of Navigatievenster > Details. U

kunt ook hetWeergave menu boven in de OCR-editor gebruiken.

· Het Afbeelding- deelvenster toont een afbeelding van de huidige pagina. Hier bewerkt u

herkenningsgebieden  en wij zigt u gebiedseigenschappen .

· Het tekst- deelvenster bevat de herkende tekst. Hier kunt u de spelling controleren en de

herkende tekst bewerken. 

205
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· Het IIn-/uitzoomen- deelvenster bevat een vergrote afbeelding van de huidige regel tekst

of een ander afbeeldingsgebied waaraan u momenteel werkt. In het afbeeldings-

deelvenster ziet u de volledige pagina, terwij l u in het IIn-/uitzoomen- deelvenster

bepaalde afbeeldingsfragmenten meer in detail kunt onderzoeken. Dat wil zeggen, de

afbeelding van een teken vergelijken met de herkende tegenhanger in het tekst- venster.

Om de schaal van de afbeelding te vergroten of verkleinen, gebruikt u de

 bedieningsopties onder in het deelvenster.

Werkbalken

Er zijn verschillende werkbalken aanwezig in de OCR-editor. De werkbalkknoppen geven eenvoudig

toegang tot programmaopdrachten. U kunt deze opdrachten ook oproepen door te drukken op de

betreffende sneltoetsen .

De Hoofdwerkbalk bevat een aantal knoppen voor de meestgebruikte bewerkingen. Met deze

knoppen kunt u een document openen, een pagina scannen, een afbeelding openen, pagina's

herkennen en resultaten opslaan. U kunt de hoofdwerkbalk niet aanpassen.

De Snelle toegangsbalk is volledig aanpasbaar en bevat knoppen die u het meest gebruikt. Deze

werkbalk is standaard verborgen. Om deze zichtbaar te maken, klikt u op Weergave > Werkbalken

en selecteer Snelle toegangsbalk. U kunt ook met de rechtermuisknop op een willekeurige plek op

de hoofdwerkbalk klikken en het volgende selecteren: Snelle toegangsbalk.

Het aanpassen van Snelle toegangsbalk:

1. Klik op Weergave > Aanpassen... voor openen van het Pas de werkbalk en de

snelkoppelingen voor het toetsenbord aanpassen dialoogvenster.

2. Op het Werkbalken tabblad selecteert u een categorie uit de Categorieën

vervolgkeuzelij st.

 De beschikbare bedieningsopties in de Opdrachten lij st worden dienovereenkomstig

aangepast. De opdrachten zijn op dezelfde manier als in het hoofdmenu gegroepeerd.

3. Vanuit de lij st Opdrachten selecteert u een opdracht en klikt u op >> om deze toe te

voegen aan Snelle toegangsbalk of klikt u op << om te verwijderen.

4. Klik op OK om wij zigingen op te slaan.

5. Voor herstellen van de Snelle toegangsbalk naar de standaardwaarden, klikt u op de Alles

herstellen knop.
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De werkbalken in de Pagina's-, afbeeldings-, en tekst- deelvensters bevatten knoppen voor

opdrachten die van toepassing zijn op objecten die in het betreffende deelvenster kunnen worden

weergegeven:

Het Waarschuwingen- deelvenster bevat waarschuwingen en foutmeldingen. 

Om het Waarschuwingen- deelvenster, klik op Weergave >

Waarschuwingen tonen
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of klik op de  knop linksonder in het OCR-editorvenster.

Waarschuwingen en fouten worden weergegeven voor de pagina die momenteel geselecteerd is in

het Pagina's- deelvenster. Om door de waarschuwingen en fouten te bladeren, en ongewenste

berichten te verwijderen, gebruikt u de  knoppen.

De werkruimte van de OCR-editor aanpassen

· U kunt tijdelijk de deelvensters die u niet gebruikt verbergen. Om deelvensters te

tonen/verbergen, gebruikt u het Weergave menu of de volgende sneltoetsen:

· F5 - toont of verbergt het Pagina's- deelvenster.

· F6 - toont of verbergt het afbeeldings- deelvenster.

· F7 - toont of verbergt de afbeeldings- en tekst- deelvensters.

· F8 - toont of verbergt het tekst- deelvenster.

· Ctrl+F5 - toont of verbergt het IIn-/uitzoomen- deelvenster.

· Om het formaat van een deelvenster aan te passen, plaatst u de muisaanwij zer op een van

de randen tot er een dubbele pij l verschijnt. Sleep de rand vervolgens in de gewenste

richting.

· Om de positie van het Pagina's- of IIn-/uitzoomen- deelvenster aan te passen, gebruikt u

het Weergave menu of het sneltoetsmenu van het deelvenster. 

· Voor het weergeven of verbergen van het Waarschuwingen- deelvenster, klik op Weergave

en selecteert of wist u hetWaarschuwingen tonen item.

· Om de Eigenschappen- balk onder in het afbeeldings- of tekst- deelvenster weer te geven

of te verbergen, selecteert of wist u het Eigenschappen item in het contextmenu van het

deelvenster of klikt u op de  knop.

· Sommige deelvenstereigenschappen kunt u aanpassen op het Gebieden en tekst-

tabblad van het Opties dialoogvenster.

Alle pagina's van uw huidige OCR-project worden weergegeven in het Pagina's- deelvenster. Er zijn

twee paginaweergaven beschikbaar. 

Om de manier te wij zigen waarop pagina's worden weergegeven in het Pagina's- deelvenster:

· Gebruik de  en  knoppen in het Pagina's- deelvenster.
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· Klik op Weergave > Navigatievenster.

· Rechtsklik op een willekeurige plek in het Pagina's- deelvenster, klik op Navigatievenster in

het contextmenu en selecteer vervolgens het gewenste item.

Om een pagina te openen, dubbelklikt u op de miniatuur ervan in het Pagina's- deelvenster (in

Miniaturen beeld) of dubbelklikt u op het betreffende nummer (in Details beeld). De afbeelding van

de geselecteerde pagina wordt getoond in het afbeeldings- deelvenster. Als OCR al is toegepast op

deze pagina, wordt de herkende tekst weergegeven in het tekst- deelvenster.

Documenten verkrijgen

Nadat u de OCR-editor hebt opgestart, moet u een afbeeldingsbestand of PDF openen. In dit

hoofdstuk vindt u instructies voor het verkrijgen van afbeeldingen en PDF-documenten voor

bewerking in de OCR-editor. 

Inhoud van het hoofdstuk 

· Afbeeldingen en PDF's openen

· Papieren documenten scannen

 De kwaliteit van de OCR is afhankelijk van de kwaliteit van de afbeeldingen en PDF's die u opent

met ABBYY FineReader. Voor informatie over scannen en het maken van foto's van documenten, en

over het corrigeren van fouten die vaak voorkomen in gescande afbeeldingen en foto's, zie Opties

voor bewerken afbeeldingen  en Afbeeldingen handmatig bewerken .

202

312

354 213



202

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

Afbeeldingen en PDF's openen

Met ABBYY FineReader kunt u PDF- en afbeeldingsbestanden openen in een van de ondersteunde

indelingen .

Voltooi de volgende stappen om een afbeeldings- of PDF-bestand te openen: 

1. Klik in de OCR-editor  op de werkbalk of klik op Bestand > Afbeelding

openen....

2. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend een of meerdere afbeeldings- of PDF-

bestanden. 

3. Als u een bestand met meerdere pagina's selecteert, kunt u het paginabereik opgeven dat u

wilt openen. 

4. Selecteer Afbeeldingen automatisch verwerken als ze worden toegevoegd als u de

afbeelding automatisch wilt laten verwerken.

Tip.  U kunt opgeven welke bewerkingen het programma op de afbeelding moet uitvoeren, bij v.

welke fouten in de afbeelding moeten worden gecorrigeerd of u kunt aangeven of het document

moet worden geanalyseerd en automatisch herkend. Om de bewerkingsopties voor afbeeldingen te

specificeren, klikt u op de Opties... knop. Zie Opties voor bewerken afbeeldingen  voor de details.

 Als er al een OCR-project is geopend als u nieuwe pagina's opent, worden de geselecteerde

pagina's toegevoegd aan het einde van dit project. Als er geen OCR-project is geopend, wordt er een

nieuw project gemaakt met de geselecteerde pagina's.

 Voor meer informatie over werken met pagina's en OCR-projecten, zie OCR-proj ecten .

 Soms is de toegang tot PDF-bestanden beperkt door de auteurs. Het kan dan gaan om

wachtwoorden, beperkingen bij  het openen van het document en beperkingen bij  het kopiëren van

de content. Als u een dergelijk bestand wilt openen, kan ABBYY FineReader om een wachtwoord

vragen. 
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Papieren documenten scannen

U scant een document als volgt:

1. Klik in de OCR-editor  op de werkbalk of klik op Bestand > Pagina's scannen....

2.  Selecteer een scanapparaat en specificeer de scaninstellingen .

3. Klik op de Voorbeeld knop of klik op een willekeurige plek binnen het afbeeldingsgebied.

4. Controleer de afbeelding. Als deze niet naar wens is, wij zigt u de scaninstellingen en klikt u

Voorbeeld nogmaals op de knop.

5. Klik op Instellingen... en specificeer opties voor bewerken afbeeldingen .

Deze opties bepalen het uiterlijk en de eigenschappen van het uitvoerdocument. 

6. Klik op Scannen.

7. Zodra het scannen is voltooid, wordt een dialoogvenster weergegeven met de volgende

twee keuzes:

· Klik op Meer scannen als u meer pagina's wilt scannen met de huidige scaninstellingen.

· Klik op Voorbeeld als u de gescande pagina wilt bekijken.

· Klik op  om het dialoogvenster te sluiten.

8. Als er al een OCR-project is geopend als u nieuwe pagina's scant, worden de geselecteerde

pagina's toegevoegd aan het einde van dit project. Als er geen OCR-project is geopend,

wordt er een nieuw gemaakt met de gescande pagina's.

 Zie Scantips  voor tips over het selecteren van de optimale scaninstellingen.
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Documenten herkennen

ABBYY FineReader maakt gebruik van OCR (Optical Character Recognition)-technologie om

documentafbeeldingen te converteren naar bewerkbare tekst. Voorafgaand aan de OCR wordt de

documentafbeelding geanalyseerd om gebieden te herkennen die tekst, barcodes, illustraties en

tabellen bevatten. Selecteer voor de beste OCR-resultaten de juiste OCR-taal ,

herkenningsmodus  en afdruktype .

Standaard worden afbeeldingen in een OCR-project automatisch herkend met de instellingen die

momenteel zijn geselecteerd in het programma. 

Tip.  U kunt de automatische analyse en OCR van nieuw toegevoegde afbeeldingen uitschakelen op

het Afbeelding verwerken  tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen >

Opties... om dit dialoogvenster te openen).

In een aantal gevallen moet het OCR-proces handmatig gestart worden. Dit is mogelijk noodzakelijk,

bij voorbeeld als u automatische OCR hebt uitgeschakeld, als u handmatig gebieden tekent op een

afbeelding of een van de volgende parameters wij zigt in het Opties  dialoogvenster:

· de OCR-taal op het Talen tabblad

· de OCR-opties op het OCR tabblad

· de gebruikte lettertypen op het OCR tabblad

Zo start u het OCR-proces handmatig: 

· Klik op de  knop op de hoofdwerkbalk of

· Klik op Herkennen > Alle pagina's herkennen.

Tip.  Om een geselecteerd gebied of een pagina te herkennen, gebruikt u het gebied of Herkennen

menu of rechtsklikt op het gebied of de pagina om het contextmenu op te roepen.

Zie ook: :

· OCR-opties

· Functies van het document vaststellen voorafgaand aan OCR

· Gebieden bewerken

· OCR-resultaten verbeteren
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OCR-projecten

Terwij l u met het programma werkt, kunt u tussentijdse resultaten opslaan in een OCR-project

zodat u weer kunt verdergaan op het punt waarop u was gebleven. Een OCR-project bevat de

bronafbeeldingen, de tekst die is herkend op de afbeeldingen, uw programma-instellingen en

eventuele gebruikerspatronen , talen en of taalgroepen die u hebt gemaakt.

Dit gedeelte behandelt de volgende onderwerpen:

· Een eerder opgeslagen OCR-project openen

· Instellingen van een oudere versie ABBYY FineReader gebruiken 

· Afbeeldingen toevoegen aan een OCR-project

· Pagina's verwijderen uit een OCR-project

· Lege pagina's uit een OCR-project verwijderen

· Een OCR-project opslaan

· Een OCR-project sluiten

· Een OCR-project splitsen in verschillende projecten

· Pagina's in een OCR-project opnieuw rangschikken

· Werken met document-metadata 

· Werken met patronen en talen

Een OCR-project openen 

Als u de OCR-editor start, wordt standaard een nieuw OCR-project gemaakt. U kunt in dit nieuwe

OCR-project werken of een bestaand project openen. 

Een bestaand OCR-project openen:

1. Klik op Bestand > OCR-project openen....

2. Selecteer het OCR-project dat u wilt bewerken in het dialoogvenster dat wordt geopend.

 Als u een OCR-project opent dat is gemaakt in een eerdere versie van het programma, probeert

ABBYY FineReader het te converteren naar nieuwe indeling die wordt gebruikt door de huidige versie.

U kunt deze conversie niet ongedaan maken en u wordt daarom gevraagd om uw OCR-project onder

een andere naam op te slaan. Herkende tekst van het oude project wordt niet overgezet naar het

nieuwe project. Om de pagina's te herkennen in het OCR-project, klikt u op de  knop.
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Tip.  Als u het laatst gebruikte OCR-project wilt openen als u de OCR-editor start, selecteert u Het

laatste OCR-project openen op het Algemeen tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op

Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).

U kunt ook rechtsklikken op een OCR-project in Windows Explorer en kiezen voor Open OCR-project

in ABBYY FineReader PDF. OCR-projecten zijn gemarkeerd met het  pictogram.

Instellingen van een oudere versie ABBYY FineReader gebruiken 

Met ABBYY FineReader kunt u woordenboeken en programma-instellingen importeren vanuit

bestanden die zijn gemaakt met eerdere versies van het programma. 

U kunt woordenboeken die met ABBYY FineReader 10, 11 of zijn gemaakt als volgt gebruiken:

1. Klik op Gereedschappen > Woordenboeken bekijken....

2. In het Gebruikerswoordenboeken dialoogvenster, selecteer de taal van het woordenboek

en klik op Weergave....

3. In het Woordenboek voor... dialoogvenster, klik op Importeren... en specificeer het pad

naar het woordenboek.

4. Selecteer het woordenboekbestand en klik op Openen.

Afbeeldingen toevoegen aan een OCR-project

1. Klik op Bestand > Afbeelding openen....

2. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend een of meerdere afbeeldingen en klik

op Openen. De afbeeldingen wordt toegevoegd aan het einde van het geopende OCR-

project en er worden kopieën opgeslagen in de map van het OCR-project.

U kunt ook rechtsklikken op afbeeldingen in Windows Explorer en kiezen voor Converteren met

ABBYY FineReader PDF > Openen in OCR Editor in het contextmenu. De geselecteerde bestanden

worden toegevoegd aan een nieuw OCR-project.

U kunt ook documentscans toevoegen. Zie ook:  Papieren documenten scannen .

Pagina's verwijderen uit een OCR-project

· In het Pagina's deelvenster, selecteert u een pagina en klikt u op Delete, of

· klikt u op Bewerken > Pagina's verwijderen..., of

· rechtsklikt u op een pagina in het Pagina's deelvenster en selecteert Verwijderen... in de

vervolgkeuzelij st

U kunt meerdere pagina's tegelijk selecteren en verwijderen in het Pagina's deelvenster.

203
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Lege pagina's uit een OCR-project verwijderen 

1. Selecteer in het menu Bewerken de optie Lege pagina's verwijderen. 

2. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend alle pagina's die moeten worden

verwijderd.  

Standaard worden alle pagina's geselecteerd die door ABBYY FineReader als leeg zijn

geïdentificeerd. U kunt de sneltoetsen + en – gebruiken om de pagina's te bekijken.

 Controleer voordat u de geselecteerde pagina's verwijdert dat ze geen handgeschreven

notities, afbeeldingen of andere gegevens bevatten die belangrijk kunnen zijn.

3. Klik op Geselecteerde pagina's verwijderen.

Een OCR-project opslaan

1. Klik op Bestand > OCR-project opslaan....

2. In het dialoogvenster dat wordt geopend, voert u een naam in voor uw OCR-project en

geeft u een map op waarin het moet worden opgeslagen.

 Als u een OCR-project opslaat, worden niet alleen de pagina-afbeeldingen en herkende teksten

opgeslagen, maar ook eventuele patronen en talen die u hebt gemaakt terwij l u aan het project

werkte.

Een OCR-project sluiten

· Om een OCR-project te sluiten, klikt u op Bestand > Sluiten.

Een OCR-project splitsen in verschillende projecten

Bij  het verwerken van grote aantallen documenten is het vaak handiger om eerst alle documenten te

scannen en ze vervolgens te analyseren en te herkennen. Om echter correct de oorspronkelijke

indeling te behouden van elk papieren document moet ABBYY FineReader ze elk als een afzonderlijk

OCR-project verwerken. ABBYY FineReader bevat hulpmiddelen om gescande pagina's te groeperen

in afzonderlijke OCR-projecten. 

Een OCR-project splitsen:

1. Rechtsklik op een willekeurige plek in het Pagina's deelvenster en selecteert Pagina's naar

nieuw OCR-project verplaatsen... in het contextmenu.

2. In het dialoogvenster dat wordt geopend maakt u het gewenste aantal OCR-projecten door

te klikken op de OCR-project toevoegen knop.

3. Verplaats pagina's van het Pagina's deelvenster naar een ander OCR-project via een van de

volgende methoden:
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· Selecteer de pagina's en versleep ze met de muis. 

U kunt ook pagina's verslepen en verplaatsen tussen OCR-projecten. 

· Gebruik de Verplaatsen en Retourneren knoppen. De Verplaatsen knop zorgt ervoor

dat pagina's naar het huidige project worden verplaatst.

· Druk op Ctrl+pijl naar rechts om de geselecteerde pagina's vanuit het Pagina's

deelvenster naar het huidige OCR-project te verplaatsen of druk op Ctrl+pijl naar links

of Delete om de pagina's terug te verplaatsen naar het oorspronkelijke project.

4. Als u klaar bent, klikt u op Maken om een nieuw OCR-project te maken of op Alles maken

om alle projecten tegelijkertijd te maken.

Tip.  U kunt ook geselecteerde pagina's selecteren en slepen vanuit het Pagina's deelvenster naar een

andere actieve OCR-editor. De geselecteerde pagina's worden toegevoegd aan het einde van het

OCR-project.

Pagina's in een OCR-project opnieuw rangschikken

1. In het Pagina's deelvenster selecteert u een of meerdere pagina's.

2. Rechtsklik op een willekeurige plek in het Pagina's deelvenster en selecteert Pagina's

opnieuw rangschikken... in het contextmenu.

3. In het Pagina's opnieuw rangschikken dialoogvenster, kiest u een van de volgende opties: 

· Pagina's opnieuw rangschikken (kan niet ongedaan worden gemaakt)

Hierdoor wordt de nummering voor alle volgende pagina’s gewij zigd, te beginnen bij

de geselecteerde pagina.

· Oorspronkelijke paginavolgorde herstellen na dubbelzijdig scannen

Met deze optie herstelt u de oorspronkelijke paginanummering van een document met

dubbelzijdige pagina's. Deze optie is handig als u een scanner met een automatische

documentinvoer hebt gebruikt om eerst alle pagina's met oneven nummering en

vervolgens alle pagina's met even nummering te scannen. U kunt kiezen tussen de

normale en omgekeerde volgorde voor de pagina's met even nummering. 

 Deze optie werkt alleen als drie of meer pagina's met opeenvolgende nummering

zijn geselecteerd. 

· Pagina's in boek wisselen

Deze optie is handig als u een boek scant dat geschreven is in schrift van links naar

rechts waarbij  u de tegenoverliggende pagina's splitst, maar de correcte taal niet heeft

opgegeven.

 Deze optie werkt alleen als twee of meer opeenvolgend genummerde pagina's zijn

geselecteerd en als ten minste twee daarvan tegenoverliggend zijn. 

 Om deze bewerking te annuleren, selecteert u Laatste bewerking ongedaan maken.
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4. Klik op OK.

De pagina's in het Pagina's deelvenster worden opnieuw geordend op basis van hun nieuwe

nummers. 

 In Miniaturen weergave kunt u de paginanummering eenvoudigweg wij zigen door de gewenste

pagina’s naar hun nieuwe plaats in het OCR-project te slepen. 

Metadata

Document-metadata bevatten gedetailleerde informatie over het document, zoals de auteur, het

onderwerp en de trefwoorden. U kunt document-metadata gebruiken om bestanden te sorteren en

om documenteigenschappen te controleren. U kunt documenten ook doorzoeken op metadata.

Tijdens de herkenning van PDF-documenten en bepaalde afbeeldingbestanden exporteert ABBYY

FineReader de metadata van het brondocument. U kunt deze metadata indien noodzakelijk

bewerken.

U kunt document-metadata als volgt toevoegen of wij zigen:

1. Open het Indelingsinstellingen  tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op

Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).

2. Klik op de Metadata bewerken.... knop en in het dialoogvenster dat wordt geopend voert

u de naam, auteur, het onderwerp en de trefwoorden voor het document in.

3. Klik op OK.

Werken met patronen en talen 

U kunt gebruikerspatronen en talen opslaan en laden. 

 Raadpleeg voor meer patronen Als uw document niet-standaardlettertypen bevat . Voor meer info

over gebruikerstalen, zie Als het programma niet alle tekens herkent .

Om patronen en talen op te slaan in een bestand doet u het volgende: 

1. Open het OCR tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties...

om dit dialoogvenster te openen).

2. Klik op de Gebruikerspatronen en talen opslaan...

3. Typ in het dialoogvenster dat nu verschijnt een naam voor uw bestand en klik op Opslaan.

Dit bestand zal het pad naar de map bevatten waarin gebruikerstalen, taalgroepen, woordenboeken

en patronen worden opgeslagen. 

Gebruikerspatronen en talen laden: 
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1. Open het OCR tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties...

om dit dialoogvenster te openen).

2. Klik op de Gebruikerspatronen en talen laden...

3. In het Opties laden dialoogvenster selecteert u het vereiste *.fbt/*.fbtx-bestand en klikt u

op Openen.
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Werken in groepen met OCR-projecten

ABBYY FineReader biedt mogelijkheden om samen met andere gebruikers in een netwerk aan

documenten te werken. Meerdere gebruikers kunnen gebruikerstalen en woordenboeken van deze

talen met elkaar delen.

U stelt gebruikerswoordenboeken en talen als volgt beschikbaar voor meerdere gebruikers:

1. Maak of open een OCR-project en selecteer de gewenste scan- en OCR-opties voor het

project. 

2. Specificeer een map waarin de gebruikerswoordenboeken worden opgeslagen. Deze map

moet toegankelijk zijn voor alle gebruikers. 

 Standaard worden gebruikerswoordenboeken opgeslagen in %Userprofile%

\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\16\UserDictionaries. 

Zo geeft u een andere map op voor gebruikerswoordenboeken: 

a. Op het Gebieden en Tekst tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op

Gereedschappen > Opties... om het dialoogvenster te openen), klik op de

Gebruikerswoordenboeken... knop.

b. In het dialoogvenster dat nu wordt geopend, klikt u op de Bladeren... knop en

specificeert u het pad naar uw map.

3. Gebruikerspatronen en talen opslaan  in een bestand (*.fbtx):

a. Klik op het OCR tabblad in het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen >

Opties... om dit dialoogvenster te openen).

b. Klik op Gebruikerspatronen en talen opslaan....

c. In het Opties opslaan dialoogvenster, specificeert u de map waarin het bestand wordt

opgeslagen. Deze map moet toegankelijk zijn voor alle gebruikers. 

4. Nu hebben andere gebruikers toegang tot de gebruikerstalen en woordenboeken. Daarvoor

moeten ze het *.fbtx-bestand uit stap 3 laden en het pad van de map met de aangepaste

woordenboeken uit stap 2 opgeven.

 De mappen waarin gebruikerswoordenboeken, -patronen en -talen zijn opgeslagen, zijn

alleen toegankelijk voor gebruikers met lees- en schrij frechten voor die mappen. 

Voor een lij st met beschikbare gebruikerstalen en hun parameters, klikt u op het OCR tabblad in het

Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).

Als een gebruikerstaal door diverse gebruikers wordt gebruikt, kunnen gebruikers woorden toevoegen

aan of verwijderen uit het betreffende woordenboek, maar ze kunnen de eigenschappen van deze

taal niet wij zigen. 
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Als een woordenboek wordt bewerkt door een gebruiker, kunnen andere gebruikers dit woordenboek

wel gebruiken voor OCR en spellingcontrole, maar niet om woorden toe te voegen of te verwijderen.

Eventuele veranderingen die een gebruiker doorvoert in een gebruikerswoordenboek komen

beschikbaar voor alle gebruikers die de map met het woordenboek hebben geselecteerd. De

veranderingen zijn pas beschikbaar nadat gebruikers ABBYY FineReader opnieuw opstarten. 

OCR-resultaten verbeteren

Inhoud:

· Als uw documentafbeelding fouten bevat en de OCR-nauwkeurigheid laag is

· Als gebieden niet correct worden herkend

· Als de complexe structuur van een papieren document niet wordt overgenomen

· Als u een groot aantal documenten met een vergelijkbare opmaak wilt verwerken

· Als tabellen en illustraties niet worden gedetecteerd

· Als een barcode niet wordt herkend

· Als er een ongeldig lettertype wordt gebruikt of sommige tekens worden vervangen door ?

of □

· Als uw afgedrukte document niet-standaard lettertypen bevat

· Als uw document gespecialiseerde termen bevat

· Als het programma niet alle tekens herkent

· als verticale of omgekeerde tekst niet wordt herkend
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Als uw documentafbeelding fouten bevat en de

OCR-nauwkeurigheid laag is

Vervormde tekstregels, scheve documenten, ruis en andere gebreken komen vaak voor in gescande

afbeeldingen en digitale foto's, en komen de kwaliteit van de herkenning niet ten goede. ABBYY

FineReader biedt een reeks geautomatiseerde  en handmatige  gereedschappen voor het

verwijderen van deze gebreken.

Afbeeldingen handmatig bewerken

Als u automatische voorbewerkingsfuncties hebt uitgeschakeld of bepaalde pagina's wilt

voorbewerken, kunt u de afbeeldingseditor gebruiken om pagina's handmatig te bewerken.

Volg onderstaande instructies om een afbeelding handmatig te bewerken: 

1. Open de OCR-editor en open vervolgens de afbeeldingseditor:

2. Klik op  op de werkbalk van het afbeeldings- venster of

3. klik op Bewerken > Pagina-afbeeldingen bewerken....

4. De Afbeeldingseditor wordt geopend en de momenteel geselecteerde pagina wordt

weergegeven. Het deelvenster uiterst rechts van de afbeeldingseditor bevat

gereedschappen voor het bewerken van afbeeldingen.

354 213
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5. Klik op het gereedschap dat u wilt gebruiken en pas het toe op de afbeelding. De

resulterende wij zigingen worden weergegeven in het afbeeldings- deelvenster. De meeste

gereedschappen kunnen worden toegepast op bepaalde pagina's of op alle pagina's in het

document. U kunt bepalen welke pagina's u wilt bewerken met de Selectie vervolgkeuzelij st

van het gereedschap. Hier kunt u alle even/oneven pagina's selecteren, de huidige pagina

of de geselecteerde pagina's als er meerdere pagina's zijn geselecteerd in het Pagina's

deelvenster.

6. Nadat u klaar bent met het bewerken van afbeeldingen klikt u op de Afbeeldingseditor

afsluiten knop boven in de afbeeldingseditor.

De afbeeldingseditor bevat de volgende gereedschappen: 

· Aanbevolen voorbewerking

Afhankelijk van het type van uw document bepaalt het programma automatisch de

benodigde correcties en past deze toe. Mogelijke correcties zijn het verwijderen van ruis en

onscherpte, kleurinversie om de achtergrondkleur lichter dan de tekst te maken, correctie van

scheve documenten, het rechtzetten van tekstregels, correctie van trapeziumvervorming en

het bij snijden van afbeeldingsranden.

· Rechttrekken

Corrigeert scheve documenten.

· Tekstregels rechtzetten

Zet scheve tekstregels recht op de afbeelding.

· Fotocorrectie

Met de gereedschappen in deze groep kunt u tekstregels rechtzetten, ruis en onscherpte

verwijderen en de achtergrondkleur van het document wit maken.

· Trapeziumvervorming corrigeren

Corrigeert trapeziumvervorming en verwijdert afbeeldingsranden zonder noodzakelijke data.

Als dit gereedschap is geselecteerd verschijnt er een blauw raster op de afbeelding. Sleep de

hoeken van het raster naar de hoeken van de afbeelding, zodat de horizontale lijnen parallel

lopen met de tekstregels. Klik op de Corrigeren knop om de wij zigingen toe te passen.

· Draaien & spiegelen

Met de gereedschappen in deze groep draait u de afbeeldingen en kantelt u ze verticaal of

horizontaal, zodat de tekst op de afbeelding in de juiste richting loopt.

· Splitsen

Met de gereedschappen in deze groep splitst u de afbeelding in verschillende delen. Dit is

handig als u een boek scant en tegenoverliggende pagina's moet splitsen.

· Bijsnijden

Verwijdert afbeeldingsranden zonder noodzakelijke data.
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· Inverteren

Voor omkering van afbeeldingskleuren. Dit is handig als de afbeelding niet-standaard

tekstkleuren bevat (lichte tekst op een donkere achtergrond).

· Resolutie

Wijzigt de resolutie van de afbeelding.

· Helderheid & contrast

Past de helderheid en het contrast van de afbeelding aan.

· Niveaus

Met dit gereedschap kunt u de kleurniveaus van de afbeeldingen aanpassen door de

intensiteit van de schaduwen, lichte delen en middentonen aan te passen.

Om het afbeeldingscontrast te verhogen verplaatst u de rechter en linker schuifregelaars op

het ingangsniveaus- histogram. De reeks kleuren tussen de donkerste en de lichtste is

onderverdeeld in 255 stappen. De linker schuifregelaar stelt de kleur in die wordt beschouwd

als het zwartste deel van de afbeelding, terwij l de rechter schuifregelaar de kleur instelt die

wordt beschouwd als het witste deel van de afbeelding. U maakt de afbeelding donkerder

door de middelste schuifregelaar naar rechts te verplaatsen en lichter door deze naar links te

verplaatsen.

Verlaag het afbeeldingscontrast met de schuifregelaar voor het uitgangsniveau. 

· Gummetje

Vlakt een deel van de afbeelding uit.

· Kleurmarkeringen verwijderen

Verwijdert alle kleurenstempels en markeringen die met een pen zijn gemaakt, zodat de

onderliggende tekst beter kan worden herkend. Dit gereedschap is bedoeld voor gescande

documenten met een witte achtergrond en moet niet worden gebruikt op digitale foto ś en

documenten met gekleurde achtergronden. 
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Als gebieden niet correct worden herkend

ABBYY FineReader analyseert pagina-afbeeldingen voorafgaand aan de herkenning en detecteert

verschillende soorten gebieden op deze afbeeldingen, in het bij zonder tekst-, illustratie-,

achtergrondafbeeldings-, tabel-,enbarcode- gebieden. Deze analyse bepaalt welke gebieden

worden herkend en in welke volgorde. In de gebruikersinterface worden verschillende typen gebieden

onderscheiden door de kleuren van de randen.

Als u op een gebied klikt, wordt het gemarkeerd en wordt het actief . U kunt door de gebieden te

navigeren door te drukken op Tabblad toets. De nummers van de gebieden bepalen de volgorde

waarop ze worden geselecteerd als u op de Tabblad toets drukt. Standaard zijn deze

gebiedsnummers niet zichtbaar in het afbeeldings- deelvenster, maar u kunt ze wel bekijken in het

gebiedseigenschappen deelvenster van elk gebied. Gebiedsnummers worden weergegeven op

gebieden als het Gebieden rangschikken gereedschap wordt geselecteerd.

De gereedschappen voor het handmatig tekenen en bewerken van gebieden vindt u op de werkbalk

boven het afbeeldings- deelvenster en op de pop-upwerkbalken van de tekst-, illustratie-,

achtergrondafbeeldings- en tabel- gebieden (selecteer een gebied om de bijbehorende pop-

upwerkbal te bekijken).

 Als u eenmaal de positie aangepast heeft of het type van een gebied heeft veranderd, vergeet dan

niet de afbeelding opnieuw te herkennen. 

U kunt de gereedschappen voor het bewerken van gebieden gebruiken om:

· een nieuw gebied te maken 

· gebiedskaders aan te passen 

· delen van de gebieden toe te voegen of te verwijderen 

· een of meer gebieden te selecteren 

· gebieden te verplaatsen 

· gebieden te rangschikken 

· gebieden te verwijderen 

· de plaatsing van tekst in een gebied te wij zigen 
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· de kleur van de gebiedsranden te wij zigen 

Een nieuw gebied maken 

1. Selecteer een van de gereedschappen op de werkbalk boven het afbeeldings- deelvenster:

 tekent een herkenningsgebied .

 tekent een tekstgebied .

 tekent een Illustratiegebied .

 tekent een achtergrondafbeeldingsgebied .

 tekent een tabelgebied .

2. Houd de linkermuisknop ingedrukt en verplaats de muisaanwij zer om een gebied te

tekenen. 

Tip.  Nieuwe gebieden kunnen worden getekend zonder een gereedschap te selecteren in het

afbeeldings- deelvenster op de werkbalk. Teken een gebied op de afbeelding met een van de

volgende toetscombinaties: 

· Ctrl+Shift tekent een tekst- gebied.

· Alt+Shift tekent een illustratie- gebied.

· Ctrl+Alt tekent een tabel- gebied.

· Ctrl+Shift+Alt tekent een achtergrondafbeeldings- gebied.

U kunt het type van een gebied wij zigen. Rechtsklik met de rechtermuisknop op het gebied waarvan u

het type wilt wij zigen. Klik Gebiedstype wijzigen naar in de vervolgkeuzelij st en selecteer het

gewenste gebiedstype.

Gebiedskaders aanpassen 

1. Plaats de muisaanwij zer op een gebiedskader. 

2. Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep het kader naar de gewenste locatie. 

 U kunt het gebiedskader tegelijkertijd verticaal en horizontaal aanpassen door de muisaanwij zer op

een hoek van het gebied te plaatsen. 

Gebiedsdelen toevoegen of verwijderen 

1. Selecteer het  of  gereedschap op de werkbalk van een tekst-, illustratie-

ofachtergrondafbeeldings- gebied.
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2. Plaats de muisaanwij zer in een gebied en selecteer een deel van de afbeelding. Dit

segment wordt vervolgens toegevoegd aan of verwijderd uit het gebied.

3. Pas het gebiedskader aan indien noodzakelijk. 

Opmerking:

1. Deze gereedschappen zijn alleen beschikbaar voor tekst-, illustratie-

,enachtergrondafbeeldings- gebieden. Gebiedssegmenten kunnen niet worden

toegevoegd aan of verwijderd uit tabel- of barcode- gebieden. 

2. U kunt ook de gebiedskaders aanpassen door formaatgrepen toe te voegen. U kunt de

resulterende segmenten met de muis in een willekeurige richting slepen. Om een nieuwe

formaatgreep toe te voegen plaatst u de muisaanwij zer op het gewenste punt op het kader

terwij l u Ctrl+Shift ingedrukt houdt (hiermee wij zigt u de aanwij zer in een richtkruis) en

klikt u op het kader. Er verschijnt een nieuwe formaatgreep op het gebiedskader.

Een of meer gebieden selecteren 

· Selecteer het , , , , ,  of  gereedschap op de werkbalk boven

het afbeeldings- deelvenster en klik op de gebieden die u wilt selecteren terwij l u de Ctrl-

toets ingedrukt houdt. Om een gebied te verwijderen uit de selectie klikt u er nogmaals op.

Een gebied verplaatsen 

· Selecteer een gebied en verplaats het terwij l u de Ctrl- toets ingedrukt houdt.

Gebieden opnieuw rangschikken 

1. Selecteer het  gereedschap op de werkbalk boven het afbeeldings- deelvenster of klik

op Gebied > Gebieden rangschikken.

2. Selecteer de gebieden in de volgorde waarin u wilt dat de inhoud verschijnt in het

uitvoerdocument. 

 De gebieden worden tijdens de analyse van de pagina automatisch van links naar rechts

genummerd, ongeacht de richting van de tekst op de afbeelding. 

Een gebied verwijderen 

· Selecteer de gebieden die u wilt verwijderen en druk op de Delete- toets.

· Selecteer de gebieden die u wilt verwijderen, klik er met de rechtermuisknop op en klik op

Verwijderen in het contextmenu.

· Selecteer het  gereedschap en klik op het gebied dat u wilt verwijderen.
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Alle gebieden verwijderen: 

· Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plek in het afbeeldings- deelvenster en klik

Gebieden en tekst verwijderenin de vervolgkeuzelij st.

 Als u een gebied verwijdert dat al eerder is herkend, verwijdert u ook alle tekst in het tekst-

deelvenster.

De tekststand wijzigen 

· Rechtsklik op een gebied en klik Eigenschappen in de vervolgkeuzelij st om de

eigenschappen ervan weer te geven in het Gebiedseigenschappen deelvenster. In dit

dialoogvenster selecteert u de gewenste tekststand in de Tekststand vervolgkeuzelij st.

Voor meer informatie over het bewerken van teksteigenschappen in tekstgebieden, zie

Gebiedseigenschappen bewerken .

De kleur van de gebiedskaders wij zigen:

1. Klik op Gereedschappen > Opties... voor openen van het Opties dialoogvenster en klik op

het Gebieden en Tekst tabblad.

2. Selecteer een gebied waarvan u de kleur wilt wij zigen en selecteer vervolgens de gewenste

kleur.
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Gebiedseigenschappen bewerken

Tijdens het verrichten van de automatische documentanalyse herkent ABBYY FineReader verschillende

gebiedstypen op de pagina’s van het document, zoals tabel, illustratie, tekst, en barcode. Het

programma analyseert ook de documentstructuur en identificeert titels en andere opmaakelementen

zoals kop- en voetteksten, en bij schriften.

U kunt handmatig onjuist bepaalde eigenschappen verbeteren in sommige tekst- en tabel-

gebieden.

1. Selecteer een gebied in het afbeeldings- of IIn-/uitzoomen- deelvenster om de

eigenschappen ervan weer te geven in het Gebiedseigenschappen deelvenster. Dit

deelvenster toont de volgende bewerkbare eigenschappen:

· Taal

Zie OCR-talen .

· Functie

Toont de functie van de tekst, bij v. of het een koptekst of een voettekst is, etc. (alleen van

toepassing op tekst- gebieden).

· Tekststand

Zie als verticale of omgekeerde tekst niet wordt herkend .

· Afdruktype

Zie Functies van het document vaststellen voorafgaand aan OCR .

· Inversie

Zie als verticale of omgekeerde tekst niet wordt herkend .

· CJK tekstrichting

Zie Werken met complex-script talen .

Opmerking:

a. Gebruik de /  knoppen om te navigeren in het dialoogvenster met eigenschappen

als het afbeeldings- deelvenster niet breed genoeg is om het gehele dialoogvenster

te bevatten.

b. Sommige eigenschappen van tekst in tekst- gebieden kunt u wij zigen met het

sneltoetsmenu van deze gebieden.

2. Nadat u de gewenste wij zigingen hebt aangebracht, moet u het document opnieuw

herkennen, zodat de wij zigingen die u hebt aangebracht in de gebieden worden

doorgevoerd in de herkende tekst.

 Voor meer informatie over gebieden, zie Gebieden bewerken .
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Als de complexe structuur van een papieren document niet wordt

overgenomen

Alvorens het documentherkenningsproces uit te voeren verricht ABBYY FineReader een analyse van de

logische structuur van het document en detecteert het gebieden met tekst, illustraties, tabellen en

barcodes. Op basis van deze analyse bepaalt het programma vervolgens de gebieden en de volgorde

voor de herkenning. Deze informatie wordt gebruikt voor het herstellen van de oorspronkelijke

documentopmaak.

Standaard worden documenten automatisch door ABBYY FineReader geanalyseerd. Bij  een zeer

complexe opmaak is het mogelijk dat bepaalde gebieden onjuist worden gedetecteerd. In dat geval

wilt u deze misschien handmatig corrigeren.

Gebruik de volgende gereedschappen en opdrachten om gebieden te corrigeren:

· Handmatig gebied aanpassen gereedschap op de werkbalk in het venster Afbeelding.

· Snelmenucommando’s, beschikbaar door rechts te klikken op het geselecteerde gebied in

het venster Afbeelding of het venster In-/uitzoomen.

· Opdrachten in het menu Gebied.

Herstart het OCR-proces na het maken van de nodige aanpassingen.

 Zie ook Als gebieden niet correct worden herkend .

Herkenninginstellingen, gebiedseigenschappen en instellingen voor opslaan hebben ook gevolgen

voor de conversie van de oorspronkelijke lay-out. 

Zie ook:  OCR-opties , Gebiedseigenschappen aanpassen , en OCR-resultaten opslaan .

216
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Als u een groot aantal documenten met een vergelijkbare opmaak

wilt verwerken

Als u een groot aantal documenten met een vergelijkbare opmaak wilt verwerken (bij voorbeeld

formulieren of vragenlij sten), dan hoeft u de opmaak niet bij  elke pagina opnieuw te analyseren. U

kunt veel tijd besparen door slechts één document uit een verzameling soortgelijke documenten te

analyseren en de gedetecteerde gebieden vervolgens in een sjabloon op te slaan. U kunt deze

sjabloon vervolgens gebruiken voor de overige documenten uit deze verzameling. 

Een gebiedsjabloon maken: 

1. Open een afbeelding in de OCR-editor en laat het programma de opmaak automatisch

analyseren, of teken zelf de gebieden. 

2. Klik op Gebied > Gebiedsjabloon opslaan.... Typ in het dialoogvenster dat nu verschijnt

een naam voor de gebiedsjabloon en klik op Opslaan.

 U kunt een gebiedsjabloon alleen gebruiken als u alle documenten in de verzameling met

dezelfde resolutie hebt gescand. 

Een gebiedsjabloon toepassen:

1. In het Pagina's deelvenster selecteert u de pagina's waarop u de sjabloon wilt toepassen.

2. Klik op Gebied > Gebiedsjabloon laden....

3. In het Gebiedsjabloon openen dialoogvenster selecteert u het gewenste sjabloonbestand

(*.blk/*.blkx).

4. In hetzelfde dialoogvenster, naast Toepassen op, selecteert u Geselecteerde pagina's om

de sjabloon toe te passen op de geselecteerde pagina's.

Tip.  Als u de sjabloon wilt toepassen op alle pagina's in het document, selecteert u Alle pagina's.

5. Klik op Openen.
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Als tabellen en illustraties niet worden gedetecteerd

Als een tabel niet wordt herkend

Tabelgebieden  markeren tabellen of tekstfragmenten in tabelvorm. Als het programma een tabel

niet automatisch herkent, kunt u het hulpmiddel Tabel gebruiken om handmatig een tabelgebied

rond de tabel te tekenen.

1. Selecteer in de werkbalk boven in het venster Afbeelding het hulpmiddel  en sleep

vervolgens met de muis een rechthoek rond de tabel in de afbeelding.

2. Klik met de rechtermuisknop op de tabel en klik vervolgens op Tabelstructuur analyseren

in het snelmenu of klik op de knop  op de pop-upwerkbalk van het tabelgebied.

3. Gebruik de pop-upwerkbalk, het snelmenu van het tabelgebied of de opdrachten in het

menu Gebied om de resultaten te bewerken.

4. Voer het OCR-proces opnieuw uit.

U kunt het type van een gebied wij zigen nadat het is herkend. Als u het type van een gebied wilt

wij zigen in Tabel, klikt u met de rechtermuisknop op het gebied en selecteert u Gebiedstype

wijzigen naar > Tabel in het snelmenu.

Als ABBYY FineReader de rijen en tabellen in een tabel niet automatisch correct kan detecteren, kunt u

de indeling handmatig aanpassen en het OCR-proces opnieuw uitvoeren.

· Met de opdrachten in het menu Gebied of de opdrachten in het snelmenu van een

tabelgebied kunt u het volgende doen:

o Tabelstructuur analyseren: met deze optie wordt de structuur van de tabel automatisch

geanalyseerd en hoeft u verticale en horizontale scheidingstekens niet handmatig toe te

voegen;

o Cellen splitsen, Cellen samenvoegen en Rijen samenvoegen: met deze opties kunt u

verkeerd geïdentificeerde rijen of kolommen corrigeren

· Met de pop-upwerkbalk van de geselecteerde tabel kunt u het volgende doen: een

horizontaal of verticaal scheidingsteken toevoegen, tabelscheidingstekens verwijderen, de

tabelstructuur analyseren, tabelcellen splitsen of tabelcellen of -rijen samenvoegen. Klik in

het tabel gebied en selecteer het juiste gereedschap op de pop-upwerkbalk:  

.

Tip.  Klik op het hulpmiddel  op de pop-upwerkbalk om objecten te selecteren.

Opmerking:

398
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1. De opdracht voor het splitsen van cellen kan alleen worden toegepast op tabelcellen die

eerder zijn samengevoegd.

2. Als u tabelcellen of -rijen wilt samenvoegen of splitsen, selecteert u ze in de afbeelding en

kiest u het juiste gereedschap of de menuopdracht.

3. Als de tabel verticale tekst bevat, moet u misschien eerst de teksteigenschappen wij zigen.

4. Als de tabelcellen alleen een afbeelding bevatten, selecteert u de optie Geselecteerde

cellen als afbeelding behandelen in het deelvenster Gebiedseigenschappen (klik met de

rechtermuisknop in het gebied en klik op Eigenschappen in het snelmenu).

Als de cel een combinatie van afbeeldingen en tekst bevat, selecteert u de afbeelding om

deze om te zetten in een afzonderlijk gebied in de cel.

 Zie ook: 

· Als verticale of omgekeerde tekst niet wordt herkend

· Als gebieden niet correct worden herkend

· Gebiedseigenschappen aanpassen

Als een illustratie niet wordt herkend

Illustratie gebieden markeren de illustraties die in het document aanwezig zijn. U kunt ook

illustratiegebieden gebruiken als u niet wilt dat een tekstfragment wordt herkend. Als het programma

een illustratie niet automatisch herkent, kunt u het gereedschap Illustratie gebruiken om zelf een

illustratiegebied rond de illustratie te tekenen.

1. Selecteer in de werkbalk boven in het venster Afbeelding het hulpmiddel  en sleep

vervolgens met de muis een rechthoek rond de illustratie in de documentafbeelding.

2. Voer het OCR-proces opnieuw uit.

Als er tekst over een illustratie in uw document is afgedrukt, tekent u een Achtergrondillustratie

gebied rond de illustratie.

1. In het venster Afbeelding selecteert u het hulpmiddel  op de werkbalk en tekent u een

kader rond de illustratie.

2. Start het OCR-proces.

U kunt een bestaand gebied veranderen naar Illustratie of Achtergrondillustratie. Klik met de

rechtermuisknop op het gebied en klik vervolgens op Gebiedstype wijzigen naar > Afbeelding of

Gebiedstype wijzigen naar > Achtergrondafbeelding.
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 Ga voor meer informatie over gebiedstypen en bewerkingsgebieden naar Als gebieden niet correct

worden herkend .216
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Als een barcode niet wordt herkend

Barcodegebieden  bevatten barcodes. Als uw document een barcode bevat waarvan u wilt dat die

wordt weergegeven in de vorm van een reeks letters en cij fers in plaats als een afbeelding, dan

selecteert u de betreffende barcode en wij zigt u het gebiedstype in Barcode. 

 Barcodeherkenning is standaard uitgeschakeld. Om het in te schakelen, klikt u op Gereedschappen

> Opties... voor openen van het Opties dialoogvenster, klikt u op het OCR tabblad en selecteert u de

Barcodes omzetten in tekenreeksen optie.

Ga als volgt te werk om een barcodegebied te tekenen en te herkennen: 

1. Teken een gebied om een barcode heen in het Afbeelding- of IIn-/uitzoomen-

deelvenster.

2. Klik met de rechtermuisknop op het gebied en klik op Gebiedstype wijzigen naar >

Barcode in het contextmenu.

3. Voer het OCR-proces uit. 

ABBYY FineReader PDF kan de volgende soorten barcodes lezen:

· Code 3 of 9

· Check Code 3 of 9

· Code 3 of 9 without asterisk

· Codabar

· Code 93

· Code 128

· EAN 8

· EAN 13

· IATA 2 of 5

· Interleaved 2 of 5

· Check Interleaved 2 of 5

· Matrix 2 of 5

· Postnet

· Industrial 2 of 5

· UCC-128

398
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· UPC-A

· UPC-E

· PDF417

· Aztec Code

· Data Matrix

· QR code

· Patch code

 Het standaard barcodetype is Autodetectie, wat betekent dat barcodetypen automatisch worden

herkend. Niet alle barcodetypen kunnen echter automatisch worden herkend. Soms moet u het

gewenste type handmatig selecteren in het Gebiedseigenschappen  deelvenster.

ABBYY FineReader kan de volgende barcodetypen automatisch herkennen: Code 3 of 9, Code 93, Code

128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC-128, UPC-E, PDF417, UPC-A, QR code.

200
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Als er een ongeldig lettertype wordt gebruikt of sommige tekens

worden vervangen door ? of □

Als u ? of □ ziet in plaats van letters in het tekst- venster, controleer dan of de lettertypen die zijn

geselecteerd om de herkende tekst weer te geven alle tekens bevatten die in uw tekst worden

gebruikt.

Zie ook:  Vereiste lettertypen .

U kunt het lettertype van een herkende tekst wij zigen zonder het OCR-proces opnieuw uit te voeren. 

U kunt het lettertype in een klein document als volgt wij zigen: 

1. Selecteer een tekstfragment waarbij  bepaalde tekens een onjuist lettertype bevatten. 

2. Rechtsklik op de selectie en klik op Eigenschappen in het contextmenu.

3. Selecteer het gewenste lettertype in de Lettertype vervolgkeuzelij st in het

Teksteigenschappen deelvenster. Het lettertype in het geselecteerde tekstfragment wij zigt

dienovereenkomstig.

U kunt het lettertype in een groot document als volgt wij zigen waarbij  stij len worden gebruikt :

1. Klik op Gereedschappen > Stijleneditor....

2. In het Stijleneditor dialoogvenster selecteert u de stij l die u wilt bewerken en wij zigt u het

lettertype.

3. Klik op OK. Het lettertype in alle tekstfragmenten met deze stij l wordt dienovereenkomstig

aangepast. 

 Als een OCR-project op een andere computer werd herkend of bewerkt wordt de tekst in het

document op uw computer mogelijk niet correct weergegeven. Als dat het geval is, moet u ervoor

zorgen dat alle lettertypen die in dit OCR-project worden gebruikt zijn geïnstalleerd op uw

computer. 

370
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Als uw afgedrukte document niet-standaard lettertypen bevat

Als een document dat u wilt herkennen decoratieve lettertypen of speciale tekens bevat (bij v.

mathematische symbolen), raden we de trainingsmodus aan om de nauwkeurigheid van de

herkenning te verbeteren.

 Het is niet aan te raden om de trainingsmodus in andere gevallen te gebruiken, omdat de

verbeteringen van de kwaliteit niet opwegen tegen de tijd en moeite die de training kost. 

In de trainingsmodus wordt een gebruikerspatroon  gemaakt, dat vervolgens gebruikt kan worden

bij  het OCR-proces voor de gehele tekst.

· Gebruikerspatronen gebruiken 

· Een gebruikerspatroon maken en trainen

· Een gebruikerspatroon selecteren 

· Een gebruikerspatroon bewerken 

Gebruikerspatronen gebruiken 

U kunt als volgt een gebruikerspatroon gebruiken om een document te herkennen: 

1. Klik op Gereedschappen > Opties... voor openen van het Opties dialoogvenster en klik op

het OCR tabblad.

2. Selecteer de Gebruikerspatronen gebruiken optie.

 Als de Ook ingebouwde patronen gebruiken optie onder de Gebruikerspatronen

gebruiken optie wordt geselecteerd, gebruikt ABBYY FineReader de geïntegreerde

patronen naast de gebruikerspatronen die u maakt.

3. Klik op de Patroneneditor... knop.

4. In het Patroneneditor dialoogvenster, selecteer een patroon en klik op OK.

5. Klik op de  knop in de hoofdwerkbalk boven in het venster van de OCR-editor.

Een gebruikerspatroon maken en trainen

Doe het volgende om een gebruikerspatroon te trainen voor het herkennen van nieuwe tekens en

ligaturen: 

1. Klik op Gereedschappen > Opties... voor openen van het Opties dialoogvenster en klik op

het OCR tabblad.
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2. Selecteer de Training gebruiken om nieuwe tekens en ligaturen te herkennen optie.

 Als de Ook ingebouwde patronen gebruiken optie onder de Training gebruiken om

nieuwe tekens en ligaturen te herkennen optie wordt geselecteerd, gebruikt ABBYY

FineReader de geïntegreerde patronen naast de gebruikerspatronen die u maakt.

3. Klik op de Patroneneditor... knop.

 Patroontraining wordt niet ondersteund voor Aziatische talen. 

4. In het Patroneneditor dialoogvenster klikt u op de Nieuw... knop.

5. In het Patroon maken dialoogvenster geeft u de naam op voor het nieuwe patroon en klikt

u op OK.

6. Klik op OK in het Patroneneditor dialoogvenster en klik op OK in het Opties

dialoogvenster.

7. Klik op de  knop op de werkbalk boven het Afbeeldings- deelvenster.

Als het programma een teken tegenkomt dat het niet herkent, wordt het Patroontraining

dialoogvenster geopend en dit teken weergegeven.
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8. Leer het programma het lezen van nieuwe tekens en ligaturen.

Een ligatuur is een combinatie van twee of drie 'aan elkaar geplakte' tekens, bij voorbeeld fi,

fl of ffi. Het programma kan deze moeilijk scheiden. U kunt bij  de herkenning betere

resultaten behalen door ligaturen te beschouwen als zelfstandige, samengestelde tekens. 

 Woorden die cursief of vet zijn afgedrukt in uw tekst, of woorden in superscript/subscript,

kunnen in de herkende tekst bewaard blij ven door de overeenkomstige opties te selecteren

bij  Effecten.

Om terug te gaan naar het vorige getrainde teken klikt u op de Terug knop. Het kader keert

dan terug naar de vorige positie en de laatst getrainde combinatie van tekenafbeelding en

teken wordt uit het patroon verwijderd. De Terug knop navigeert tussen tekens van één

woord en niet tussen woorden.

Belangrijk! 

· U kunt ABBYY FineReader PDF alleen trainen om tekens te lezen die in het alfabet van de

OCR-taal voorkomen. Als u het programma wilt trainen om tekens te lezen die niet vanaf het

toetsenbord kunnen worden ingevoerd, gebruikt u een combinatie van twee tekens om deze

niet-bestaande tekens aan te duiden, of kopieert u het gewenste teken uit het Teken

invoegen dialoogvenster (klik op   om dit dialoogvenster te openen).

· Elk patroon kan tot 1000 nieuwe tekens bevatten. Vermijd echter de aanmaak van teveel

ligaturen, dit kan een negatief effect hebben op de OCR-kwaliteit. 

Een gebruikerspatroon selecteren 

ABBYY FineReader faciliteert het gebruik van gebruikerspatronen  om de OCR-kwaliteit te

verbeteren.

1. Klik op Gereedschappen > Patroneneditor....

2. In het Patroneneditor dialoogvenster, selecteert u een van de patronen in de lij st en klikt u

op de Actief maken knop.

Enkele aandachtspunten: 

1. Soms maakt het programma geen onderscheid tussen erg op elkaar lijkende, maar toch

verschillende tekens en herkent deze als een en hetzelfde teken. De rechte aanhalingstekens

links (') en rechts (') worden bij voorbeeld bewaard in een patroon als een enkel teken (recht

aanhalingsteken). Dit betekent dat aanhalingtekens links en rechts nooit worden gebruikt in

herkende tekst, zelfs als u deze probeert te trainen. 

2. Voor sommige tekenafbeeldingen selecteert ABBYY FineReader PDF op basis van de

context het corresponderende toetsenbordletterteken. Een afbeelding van een cirkeltje zal

bij voorbeeld worden herkend als de letter O indien er letters naast staan, maar als het cij fer

0 wanneer de omliggende tekens cij fers zijn. 

398
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3. Een patroon kan alleen worden gebruikt voor documenten met hetzelfde lettertype,

dezelfde tekengrootte en dezelfde resolutie als die van het document op basis waarvan het

patroon wordt gemaakt. 

4. U kunt uw patroon opslaan in een bestand en gebruiken in andere OCR-projecten. Zie ook: 

OCR-proj ecten .

5. Om teksten in een ander lettertype te herkennen, moet u het gebruikerspatroon

uitschakelen. Om dit te doen klikt u opGereedschappen > Opties... voor openen van het

Opties dialoogvenster klikt u op OCR tabblad en selecteert u de Ingebouwde patronen

gebruiken optie.

Een gebruikerspatroon bewerken 

U kunt het nieuwe patroon bewerken voordat u het OCR-proces start. Een onjuist getraind patroon

heeft mogelijk een negatief effect op de OCR-kwaliteit. Een patroon  mag uitsluitend volledige

tekens bevatten of ligaturen . Tekens met afgekapte randen en tekens met onjuiste letterparen

moeten uit het patroon verwijderd worden. 

1. Klik op Gereedschappen > Patroneneditor....

2. In het Patroneneditor dialoogvenster selecteert u het patroon dat u wilt bewerken en klikt

u op de Bewerken... knop.

3. In het Gebruikerspatroon dialoogvenster, selecteert u een teken en klikt u op de

Eigenschappen... knop.

In het dialoogvenster dat verschijnt: 

· In het Teken veld voert u de letter in die overeenkomt met het teken.

· In het Effect- veld, specificeert u het gewenste lettertype-effect (vet, cursief, superscript of

subscript).

Om een teken te verwijderen dat onjuist is getraind, klikt u op de Verwijderen knop in het

Gebruikerspatroon dialoogvenster.
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Als uw document gespecialiseerde termen bevat

ABBYY FineReader PDF vergelijkt woorden met zijn interne woordenboek. Als de tekst die u wilt

herkennen veel specialistische termen, afkortingen en namen bevat, kunt u de nauwkeurigheid van de

herkenning verbeteren door deze toe te voegen aan het woordenboek.

1. In het menu Extra kiest u Woordenboeken bekijken...

2. In het dialoogvenster Gebruikerswoordenboeken selecteert u de gewenste taal en klikt u

op Weergave....

3. Het dialoogvenster Woordenboek wordt geopend. Typ een woord in dit dialoogvenster en

klik op Woord toevoegen of selecteer een woord en klik op Verwijderen.

Indien het woord dat u wilt toevoegen al in het woordenboek staat, krijgt u hier een melding van.

U kunt gebruikerswoordenboeken importeren die zijn gemaakt met eerdere versies van ABBYY

FineReader (de versies 9.0, 10, 11, 12 en 14 worden ondersteund).

1. In het menu Extra kiest u Woordenboeken bekijken...

2. In het dialoogvenster Gebruikerswoordenboeken selecteert u de gewenste taal en klikt u

op Weergave....

3. Het dialoogvenster Woordenboek wordt geopend. Klik in dit dialoogvenster op de knop

Importeren... en selecteer het woordenboekbestand dat u wilt importeren (het dient de

extensie *.pmd, *.txt of *.dic te hebben).



234

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

Als het programma niet alle tekens herkent

ABBYY FineReader PDF gebruikt data over de documenttaal  tijdens het herkennen van tekst. Het is

mogelijk dat het programma moeite heeft met het herkennen van tekens met ongebruikelijke

elementen (zoals codenummers), omdat de documenttaal deze tekens niet bevat. Om dergelijke

documenten toch te herkennen, kunt u een aangepaste taal maken met alle benodigde tekens. U kunt

ook groepen maken van verschillende OCR-talen  en deze groepen gebruiken tijdens het herkennen

van documenten.

Zo maakt u een gebruikerstaal 

1. Open het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om het

dialoogvenster te openen), klik op de Talen tabblad.

2. Klik op de Nieuw... knop.

3. In het dialoogvenster dat verschijnt, selecteert u de Een nieuwe taal maken op basis van

een bestaande optie. Selecteer de taal die u wilt gebruiken als basis voor de nieuwe taal en

klik op OK.

4. Het Taaleigenschappen dialoogvenster wordt geopend. In dit dialoogvenster doet u het

volgende: 

a. Typ een naam voor uw nieuwe taal. 

b. De taal die u hebt geselecteerd in het Nieuwe taal of groep dialoogvenster wordt

weergegeven in de Brontaal vervolgkeuzelij st. U kunt een andere taal kiezen in deze

vervolgkeuzelij st.

c. Deze Alfabet bevat het alfabet van de basistaal. Als u het alfabet wilt bewerken klikt u

op de  knop.

d. De Woordenboek optiegroep bevat diverse opties met betrekking tot het woordenboek

die door het programma worden gebruikt voor het herkennen van de tekst en het

controleren van het resultaat:

· Geen

De taal heeft geen woordenboek. 

· Ingebouwd woordenboek

Het geïntegreerde woordenboek van het programma wordt gebruikt. 

351
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· Gebruikerswoordenboek

Klik op de Bewerken... knop om woordenboektermen op te geven of om een

bestaand aangepast woordenboek of een tekstbestand met een Windows-1252-

codering te importeren (termen moeten zijn gescheiden door spaties of tekens die

niet in het alfabet voorkomen).

 Woorden uit het gebruikerswoordenboek worden niet gemarkeerd als foutief

tijdens de spellingcontrole van de herkende tekst. Ze mogen geheel met kleine letters

of hoofdletters worden geschreven of alleen beginnen met een hoofdletter.

Woord in het

woordenboek 

Woorden die niet als foutief worden

beschouwd tijdens een spellingcontrole

abc abc, Abc, ABC

Abc abc, Abc, ABC

ABC abc, Abc, ABC

Abc aBc, abc, Abc, ABC

· Met de Reguliere expressie kunt u een gebruikerswoordenboek met reguliere

expressies samenstellen. 

Zie ook:  Reguliere expressies .

e. Talen kunnen verschillende extra eigenschappen hebben. Om deze eigenschappen te

wij zigen klikt u op de Geavanceerd... knop om het Geavanceerde taaleigenschappen

dialoogvenster te openen, waarin u het volgende kunt aangeven:

· Tekens waarmee een woord kan beginnen of eindigen 

· Tekens die geen letters zijn die op zichzelf mogen voorkomen 

· Tekens die in woorden mogen voorkomen maar genegeerd moeten worden 

· Tekens die volgens deze taal niet in de herkende tekst kunnen voorkomen (verboden

tekens)

· De Tekst kan Arabische cijfers, Romeinse cijfers en afkortingen bevatten optie

5. U kunt nu de nieuw gemaakte taal kiezen bij  het kiezen van OCR-talen. 

 Voor meer info over OCR-talen, zie OCR-talen .

Standaard wordt de gebruikerstaal opgeslagen in de map van het OCR-project. U kunt ook alle

gebruikerspatronen en talen opslaan als een enkel bestand. Om dit te doen opentu het Opties

dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om het dialoogvenster te openen), klik op het

OCR tabblad en klik op de Patronen en talen opslaan... knop.
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Een taalgroep maken 

Als u een bepaalde talencombinatie regelmatig gaat gebruiken, wilt u mogelijk de talen groeperen. 

1. Open het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om het

dialoogvenster te openen) en klik op het Talen tabblad.

2. Klik op de Nieuw... knop.

3. In het Nieuwe taal of groep dialoogvenster, selecteert u de Een nieuwe taalgroep maken

optie en klikt u op OK.

4. Het Taalgroepeigenschappen dialoogvenster wordt geopend. In dit dialoogvenster geeft u

de naam op voor de taalgroep en selecteert u de talen die u wilt opnemen in de groep.

 Als u weet dat bepaalde tekens niet in uw tekst zullen voorkomen, kunt u deze zogeheten

verboden tekens expliciet specificeren. Hiermee kunt u de snelheid en de nauwkeurigheid

van de OCR vergroten. Om deze eigenschappen te specificeren, klikt u op de

Geavanceerd... knop in het Taalgroepeigenschappen dialoogvenster en voert u de

verboden tekens in in het Verboden tekens veld.

5. Klik op OK.

De nieuwe groep wordt weergegeven in de vervolgkeuzelij st met talen op de hoofdwerkbalk .

De standaardinstelling is dat taalgroepen worden opgeslagen in de map van het OCR-project . U

kunt ook alle gebruikerspatronen en talen opslaan als een enkel bestand. Om dit te doen opentu het

Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om het dialoogvenster te openen), klik

op het OCR tabblad en klik op de Patronen en talen opslaan... knop.

Tip.  U kunt de vervolgkeuzelij st met talen op de hoofdwerkbalk gebruiken om een taalgroep te

selecteren.

1. Selecteer Meer talen... in de vervolgkeuzelij st met talen op de hoofdwerkbalk.

2. In het Taleneditor dialoogvenster, selecteert u de Handmatig OCR-talen specificeren

optie.

3. Selecteer de gewenste talen en klik op OK.
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Als verticale of omgekeerde tekst niet wordt herkend

Een tekstfragment kan een groot aantal herkenningsfouten bevatten indien de tekststand van het

fragment verkeerd is gedetecteerd of als de tekst in het fragment geïnverteerd  is (lichte tekst

tegen een donkere achtergrond).

Om dit probleem op te lossen:

1. Selecteer in het venter Afbeelding het gebied of de tabelcel met de verticale tekst of de

geïnverteerde tekst.

2. Selecteer in het deelvenster Gebiedseigenschappen (klik met de rechtermuisknop in het

gebied en klik op Eigenschappen in het snelmenu om het deelvenster weer te geven):

· de richting van de tekst in de vervolgkeuzelij st CJK tekstrichting

of

· Omgekeerd in de vervolgkeuzelij st Inversie

3. Voer het OCR-proces opnieuw uit.

 Ga voor meer informatie over gebieden naar Als gebieden niet correct worden herkend .
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Teksten controleren en bewerken

Zodra het OCR-proces is voltooid, verschijnt de herkende tekst in het venster Tekst. De tekens

waarvan de herkenning onbetrouwbaar is worden gemarkeerd, zodat u OCR-fouten eenvoudig kunt

herkennen en corrigeren.

U kunt herkende tekst direct in het venster Tekst bewerken of in het dialoogvenster Verificatie (klik

op Herkennen > Tekst verifiëren... om het dialoogvenster te openen). In het dialoogvenster

Verificatie kunt u onbetrouwbare woorden controleren, spelfouten corrigeren en nieuwe woorden

toevoegen aan het gebruikerswoordenboek.

U kunt met ABBYY FineReader ook de opmaak van de uitvoerdocumenten aanpassen. Om de opmaak

van herkende teksten te wij zigen, gebruikt u de knoppen op de hoofdwerkbalk van het venster Tekst

of de knoppen in het deelvenster Teksteigenschappen (klik met de rechtermuisknop in het venster

Tekst en klik vervolgens op Eigenschappen in het snelmenu om het deelvenster weer te geven).

 Tijdens het lezen identificeert ABBYY FineReader de stij len in de tekst. Alle gevonden opmaakstij len

worden weergegeven in het deelvenster Teksteigenschappen. U kunt de stij len aanpassen om snel de

opmaak van de gehele tekst aan te passen. Bij  het opslaan van herkende teksten als DOCX, ODT of

RTF blij ven alle bestaande stij len behouden.

 Zie ook: 

· Teksten controleren in het tekstvenster

· Stij len gebruiken

· Hyperlinks bewerken

· Tabellen bewerken

· Vertrouwelijke informatie verwijderen

· Bewerkbare documenten opslaan
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Herkende tekst controleren

U kunt herkende tekst in het venster Tekst  bewerken of in het dialoogvenster Verificatie  (klik op

Herkennen > Tekst verifiëren... om het dialoogvenster te openen). In het dialoogvenster Verificatie

kunt u onbetrouwbare woorden controleren, spelfouten corrigeren en nieuwe woorden toevoegen

aan het gebruikerswoordenboek.

Teksten controleren in het tekstvenster

U kunt de resultaten van de herkenning controleren, bewerken en formatteren in het venster Tekst.

De werkbalk van het venster Tekst aan de linkerzijde van het venster bevat knoppen om de spelling

te controleren. Gebruik de knoppen  of  om naar het volgende of vorige onbetrouwbare

woord of teken te gaan. Als de onbetrouwbare tekens niet zijn gemarkeerd, klikt u op de knop 

op de werkbalk van het venster Tekst.

Om een onbetrouwbaar woord in het venster Tekst te controleren:

1. Klik op het woord in het venster Tekst. Het woord wordt gemarkeerd in het venster

Afbeelding. Tegelijkertijd toont het venster In-/uitzoomen de vergrote afbeelding.

2. Corrigeer indien nodig het woord in het venster Tekst.

Tip.  u kunt symbolen die niet op het toetsenbord staan invoegen met de knop . U kunt ook het

dialoogvenster Verificatie gebruiken.

Deze methode is handig wanneer u de oorspronkelijke documenten wilt vergelijken met de bewerkte.

De functies voor het opmaken van de tekst vindt u op

· de werkbalk van het venster Tekst.

· het deelvenster Teksteigenschappen (klik met de rechtermuisknop in het venster Tekst en

klik vervolgens op Eigenschappen in het snelmenu om het deelvenster weer te geven)

 Gebruik de knoppen  en  om het deelvenster Teksteigenschappen te verplaatsen als het

venster Tekst te smal is en u niet het volledige deelvenster kunt zien.

 Meer informatie over het aanpassen van het uiterlijk van het hoofdvenster en de hulpmiddelen op

de werkbalk vindt u in de paragrafen Hoofdvenster  en Werkbalken .

De herkende tekst controleren in het dialoogvenster Verificatie

239 239
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ABBYY FineReader heeft een dialoogvenster Verificatie waarmee u woorden met onbetrouwbare

tekens kunt controleren en corrigeren. Om het dialoogvenster Verificatie te openen, klikt u op

 op de hoofdwerkbalk of klikt u op Herkennen > Tekst verifiëren....

In het dialoogvenster Verificatie kunt u:

· Het gemarkeerde woord overslaan zonder dat te wij zigen. Als u op Overslaan klikt, wordt

het gemarkeerde woord verwijderd.

Het gemarkeerde woord vervangen door een van de voorgestelde varianten.

· Selecteer de juiste suggestie in het venster aan de rechterzijde en klik op Vervangen.

· Het gemarkeerde woord toevoegen aan het woordenboek door te klikken op de knop

Toevoegen aan woordenboek

De volgende keer dat het programma dit woord tegenkomt, wordt het niet meer beschouwd

als een fout.

 Zie ook:  Werken met gebruikerswoordenboeken .

· Het lettertype wij zigen en lettertype-effecten toepassen.

· Tekens die niet op het toetsenbord staan invoegen in de tekst. Om een teken te selecteren

dat niet op uw toetsenbord staat, klikt u op de knop  en vervolgens op Meer

symbolen... In het dialoogvenster Symbool selecteert u de gewenste deelverzameling uit de

vervolgkeuzelij st Deelverzameling (bij v. Standaard Grieks of Valutasymbolen). Dubbelklik

vervolgens op het teken dat u wilt invoegen. U kunt ook de Unicode-code van het teken

opgeven in het venster Tekencode.

Tip.  Klik op Opties... om de opties voor de spellingcontrole te wij zigen.
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Tijdens het controleren van teksten in het Chinees, Japans of Koreaans zal het programma

vergelijkbaar uitziende tekens voorstellen als het resultaat van de herkenning onbetrouwbaar is.

Werken met gebruikerswoordenboeken

Tijdens het lezen van een tekst controleert ABBYY FineReader of herkende woorden in een

woordenboek staan. Indien uw tekst te veel specialistische termen, afkortingen of eigennamen bevat,

kunt u de OCR-kwaliteit verbeteren door deze woorden toe te voegen aan een

gebruikerswoordenboek.

 Gebruikerswoordenboeken zijn wellicht niet beschikbaar voor alle ondersteunde talen .

Doe het volgende om een woord toe te voegen aan het gebruikerswoordenboek:

· In het menu Herkennen klikt u op Tekst verifiëren... en vervolgens op Toevoegen aan

woordenboek in het dialoogvenster Verificatie

· In het venster Tekst klikt u met de rechtermuisknop op het woord dat u wilt toevoegen en

klikt u vervolgens in het snelmenu op Toevoegen aan woordenboek.

 Zorg ervoor dat de juiste taal is geselecteerd als u een woord toevoegt aan het woordenboek.
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Stijlen gebruiken

Tijdens tekstherkenning detecteert ABBYY FineReader de stij len en opmaak die in het oorspronkelijke

document zijn gebruikt. Deze stij len en opmaak worden weergegeven in het uitvoerdocument. U kunt

de documentstij len bewerken en nieuwe stij len maken om de herkende tekst te formatteren in het

venster Tekst.

U kunt als volgt een stij l toepassen op een tekstfragment:

1. Selecteer het gewenste tekstfragment in het venster Tekst.

2. Klik op Eigenschappen in het snelmenu.

3. Selecteer de gewenste stij l uit de lij st Stijl in het deelvenster Teksteigenschappen.

 Bij  het opslaan van herkende teksten als DOCX, ODT of RTF, blij ven alle bestaande stij len behouden.

Zie ook:  Bewerkbare documenten opslaan .

Stij len wij zigen, maken en samenvoegen:

1. Klik in het menu Gereedschappen op Stijleneditor...

2. In het dialoogvenster Stijleneditor selecteert u de gewenste stij l en past de naam, het

lettertype, de lettergrootte, tekenruimte en schaal ervan aan.

3. Klik om een nieuwe stij l te maken op de knop Nieuw. De nieuw gemaakte stij l zal worden

toegevoegd aan de lij st van bestaande stij len, waar u deze kunt aanpassen.

4. Selecteer meerdere stij len en klik op Samenvoegen... om ze samen te voegen in één stij l.

Geef in het dialoogvenster Stijlen samenvoegen de stij l op waarin u de geselecteerde

stij len wenst samen te voegen.

5. Klik op OK om de wij zigingen op te slaan.

U kunt navigeren tussen tekstfragmenten die afgedrukt zijn in identieke stij len. Selecteer in de

Stijleneditor de gewenste stij l en klik op Vorig fragment of Volgend fragment.
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Hyperlinks bewerken

ABBYY FineReader herkent hyperlinks en hercreëert hun doeladressen in het uitvoerdocument. De

herkende hyperlinks worden onderstreept weergegeven in de kleur blauw.

Houd bij  het bekijken van het herkende document in het venster Tekst de muiscursor stil op een

hyperlink om het adres te bekijken. Kies om een hyperlink te activeren  Hyperlink openen uit het

betreffende snelmenu of druk op Ctrl en klik op de hyperlink.

Om de tekst of het adres van een hyperlink toe te voegen, te verwijderen of aan te passen:

1. Selecteer in het venster Tekst de tekst of de gewenste hyperlink.

2. Als u een hyperlink wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de hyperlink en klikt

u vervolgens op Hyperlink verwijderen in het snelmenu.

3. Om een hyperlink toe te voegen of te wij zigen, klikt u op Hyperlink... in het snelmenu of

klikt u op  op de hoofdwerkbalk van het venster Tekst. In het dialoogvenster Hyperlink

bewerken kunt u:

· De tekst van de koppeling wij zigen in het veld Weer te geven tekst.

· Het hyperlinktype selecteren of wij zigen in de groep Koppeling naar:

o Selecteer Webpagina voor een koppeling naar een internetpagina.

Specificeer in het veld Adres het protocol en de URL van de pagina (bij voorbeeld

http://www.abbyy.com)

o Selecteer Lokaal bestand voor een koppeling naar een bestand.

Klik op Bladeren... om te bladeren naar het bestand waar de hyperlink naar zal

verwij zen (bij v. file://D:/Mijn Documenten\ABBYY FineReaderGuide.pdf)

o Selecteer E-mailadres, zodat de gebruiker een e-mailbericht naar het adres in de

hyperlink kan versturen door simpelweg te klikken op de hyperlink.

Specificeer in het veld Adres het protocol en het e-mailadres (bij voorbeeld

mailto:office@abbyy.com).

http://www.abbyy.com
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Tabellen bewerken

U kunt herkende tabellen bewerken in het tekst- deelvenster. De volgende opdrachten zijn

beschikbaar:

· Tabelcellen samenvoegen

Gebruik de muis om de tabelcellen te selecteren en klik op Gebied > Tabelcellen

samenvoegen.

· Tabelcellen splitsen

Klik op een tabelcel om te splitsen en klik op Gebied > Tabelcellen opsplitsen.

Dit commando kan alleen worden toegepast op tabelcellen die eerder zijn

samengevoegd.

· Tabelrijen samenvoegen

Gebruik de muis om de tabelcellen te selecteren en klik op Gebied > Tabelrijen

samenvoegen.

· Inhoud van cel verwijderen

Selecteer de cel of de cellen waarvan u de inhoud wilt verwijderen en druk vervolgens op de

Delete- toets.

 Standaard worden de gereedschappen voor het bewerken van tabellen niet weergegeven op de

werkbalk. U kunt de tabelbewerkingsgereedschappen toevoegen aan de werkbalk in het Pas de

werkbalk en de snelkoppelingen voor het toetsenbord aanpassen dialoogvenster (klik op

Weergave > Werkbalken > Aanpassen... om dit dialoogvenster te openen).

 Voor meer informatie over het toevoegen van knoppen op de werkbalk, zie Werkbalken .198
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Vertrouwelijke informatie verwijderen

Met ABBYY FineReader PDFkunt u vertrouwelijke informatie verwijderen uit herkende teksten.

1. Klik op Gereedschappen > Redactiemodus of klik op de  knop op de hoofdwerkbalk

boven het tekst- deelvenster.

2. In het tekst- deelvenster kunt u de markeerstift gebruiken om de tekst te markeren die u

wenst te verwijderen.

Tip.  Als u per ongeluk bepaalde tekens markeert, kunt u dit ongedaan maken door te drukken op

Ctrl+Z of door te klikken op de Ongedaan maken knop op de hoofdwerkbalk.

3. Sla uw document op.

De verwijderde tekst wordt weergegeven als stippen in het uitvoerdocument. Als de opslagindeling

die u hebt geselecteerd tekst- en achtergrondkleuren ondersteunt, worden de verwijderde

tekstfragmenten als zwarte rechthoeken weergegeven.

Om de redactiemodus uit te schakelen,

· Klik op de Gereedschappen > Redactiemodus (nogmaals) of

· Klik op de  knop op de hoofdwerkbalk (nogmaals).
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Inhoud kopiëren uit documenten

Met ABBYY FineReader kunt u tekst, illustraties en tabellen uit documenten kopiëren en plakken in

andere toepassingen. U kunt inhoud van gescande pagina's en afbeeldingen kopiëren zonder dat u

daarvoor het hele document hoeft te herkennen of converteren naar een bewerkbare indeling. De

geselecteerde inhoud wordt naar het klembord gekopieerd. U kunt de inhoud naar elke toepassing

plakken die plakken vanuit het klembord ondersteunt.

Zo kopieert u inhoud:

1. Gebruik het , ,  of  gereedschap in het afbeeldings- deelvenster om het

fragment van het document dat u wilt kopiëren te selecteren.

2. Klik met de rechtermuisknop op het fragment en klik Tekst herkennen en kopiëren op het

snelkoppelingsmenu of klik op de  knop in de pop-upwerkbalk.

3. Plak de inhoud in een andere toepassing.

Zo slaat u meerdere pagina's op:

1. Selecteer de pagina's in het Pagina's deelvenster.

2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde pagina's, klik op Opslaan als, en

selecteer een gewenste indeling, of selecteer Verzenden naar en selecteer de toepassing

waarin u de herkende pagina's wilt invoegen.



247

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

OCR-resultaten opslaan

OCR-resultaten kunnen worden opgeslagen in een bestand, naar een andere toepassing of naar de

PDF-editor worden verzonden , worden gekopieerd naar het klembord of verzonden per e-mail. U

kunt de OCR-resultaten ook verzenden naar Kindle.com, waar ze worden geconverteerd naar de

Kindle-indeling en beschikbaar komen om te downloaden naar uw Kindle-apparaat. U kunt het

volledige document opslaan of alleen bepaalde pagina's.

 Zorg ervoor dat de juiste opties zijn ingesteld voordat u klikt op Opslaan.

U slaat de herkende tekst als volgt op:

1. Klik op de hoofdwerkbalk op de pij l naast de Opslaan knop en selecteer een

documentopslagmodus en pagina-objecten om te behouden.

 De beschikbare bestandsindelingen vindt u onder elke modus.

Er zijn vij f indelingsopslagmodi:

· Exacte kopie Produceert een document met de opmaak van het origineel. Deze optie

wordt aanbevolen voor documenten met een gecompliceerde opmaak, zoals

reclamebrochures. Houd er echter rekening mee dat u bij  gebruik van deze optie slechts

kleine veranderingen in de tekst en de opmaak van het uitvoerdocument kunt

aanbrengen.

· Bewerkbare kopie produceert een document waarvan de opmaak enigszins van die van

het origineel afwijkt. Een document dat in deze modus is gemaakt is eenvoudig te

bewerken.

· Opgemaakte tekst behoudt lettertypen, tekengroottes en alinea's, maar de exacte

locaties van de objecten op de pagina en de spatiëring blij ven niet behouden. De

geproduceerde tekst is links uitgelijnd (tekst die van rechts naar links loopt, wordt rechts

uitgelijnd).

 Verticale tekst verandert in deze modus in horizontale tekst.

· Ongecodeerde tekst behoudt de tekstindeling niet.

· Flexibele lay-out produceert een HTML-document waarin de posities van de objecten

zich zo dichtbij  die van het origineel bevinden als technisch mogelijk is.

2. Op het Indelingsinstellingen  tabblad van het Opties dialoogvenster selecteert u de

gewenste opslagopties en klikt u op OK.

3.  Op de hoofdwerkbalk , klikt u op de pij l naar rechts bij  de Opslaan knop en selecteert u

de betreffende optie, of gebruikt u de opdrachten in het Bestand menu.

Met ABBYY FineReader kunt u pagina's opslaan als afbeeldingen. Zie ook:  Afbeeldingen opslaan .
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Ondersteunde toepassingen:

· Microsoft Word 365, 2019, 2016 (16.0), 2013 (15.0)

· Microsoft Excel 365, 2019, 2016 (16.0), 2013 (15.0)

· Microsoft PowerPoint 365, 2019, 2016 (16.0), 2013 (15.0)

· Microsoft SharePoint Online, 2019, 2016, 2013

· Apache OpenOffice Writer 4.1

· LibreOffice Writer 6.2.5, 6.3.0

· Microsoft Office 2021 Professional Plus

· Microsoft Azure-opslagaccount (voor het opslaan van Azure-licenties voor ABBYY

FineReader PDF)

 Voor een optimale compatibiliteit met ABBYY FineReader en bovengenoemde toepassingen dient

u ervoor te zorgen dat u de nieuwste updates voor deze toepassingen hebt geïnstalleerd.

Zie ook: 

· Opslaan als PDF

· Bewerkbare documenten opslaan

· Tabellen opslaan

· E-books opslaan

· Opslaan als HTML

· Een afbeelding van een pagina opslaan

· OCR-resultaten naar de PDF-editor sturen

· OCR-resultaten verzenden per e-mail

· OCR-resultaten verzenden naar Kindle
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Opslaan als PDF

Met ABBYY FineReader kunt u volledige PDF-documenten of geselecteerde pagina's opslaan. Er zijn

diverse opslagopties beschikbaar.

· Om een PDF-document op te slaan waarin gebruikers de inhoud kunnen selecteren, kopiëren

en bewerken, klikt u op de pij l naast de Opslaan als knop op de hoofdwerkbalk  en

selecteer Doorzoekbaar PDF-document. U kunt ook klikken op Bestand > Opslaan als >

Opslaan als doorzoekbare PDF....

Dit document wordt opgeslagen als doorzoekbare PDF. Om de opslagopties te wij zigen,

klikt u op de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste

opslagopties op het PDF-  tabblad.

· Om een PDF-document op te slaan waarin gebruikers de inhoud niet kunnen selecteren,

kopiëren en bewerken, klikt u op de pij l naast de Opslaan als knop op de hoofdwerkbalk

en selecteer PDF-document met alleen afbeeldingen. U kunt ook klikken op Bestand >

Opslaan alsOpslaan als PDF, alleen paginabeeld....

Het document wordt opgeslagen als PDF van het type alleen-beeld. Om de opslagopties te

wij zigen, klikt u op de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste

opslagopties op het PDF-  tabblad.

 Als u maar een paar pagina's van het document wilt opslaan, kunt u in het Pagina's

deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en in het snelkoppelingsmenu klikt u op

Opslaan als > Doorzoekbaar PDF-document , (of PDF-document met alleen afbeeldingen).

 Aanvullende opslagopties kunt u selecteren op het Indelingsinstellingen  > PDF tabblad van

het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).
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Bewerkbare documenten opslaan

Met ABBYY FineReader kunt u OCR-resultaten in bewerkbare indelingen opslaan. Bedenk bij  het

kiezen van een indeling hoe u het document wilt gebruiken.

· Documenten opslaan als DOC(X)/RTF/ODT

· Documenten opslaan als PPTX

· Opslaan als platte tekst (TXT)

DOC(X)/RTF/ODT

U kunt de tekst als volgt opslaan als DOCX/RTF/ODT:

· Klik op de pij l naast de Opslaan als knop op de hoofdwerkbalk  en selecteer Microsoft

Word-document, RTF-document of ODT-document. Als de indeling die u nodig hebt niet

voorkomt in de lij st, selecteert u In andere indelingen opslaan... en in het dialoogscherm

dat wordt geopend selecteert u de gewenste indeling. U kunt ook klikken op Bestand >

Opslaan als en de vereiste opslagindeling selecteren.

Het document wordt opgeslagen in de indeling die u hebt opgegeven. Om de opslagopties te

wij zigen, klikt u op de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste

opslagopties op het DOC(X)/RTF/ODT  tabblad. 

 Als u maar een paar pagina's van het document wilt opslaan, kunt u in het Pagina's

deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en in het snelkoppelingsmenu klikt u op

Opslaan als > Microsoft Word-document. RTF-document ODT-document

 Aanvullende opslagopties kunt u selecteren op het Indelingsinstellingen  > DOC(X) / RTF /

ODT tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit

dialoogvenster te openen).

PPTX

U kunt de tekst als volgt in de PPTX-indeling opslaan:

· Klik op de pij l naast de Opslaan als knop op de hoofdwerkbalk  en selecteer Microsoft

PowerPoint-presentatie. Als de indeling die u nodig hebt niet voorkomt in de lij st,

selecteert u In andere indelingen opslaan... en in het dialoogscherm dat wordt geopend

selecteert u de gewenste indeling. U kunt ook klikken op Bestand > Opslaan als >

Microsoft PowerPoint®-presentatie.

Het document wordt opgeslagen in de PPTX-indeling. Om de opslagopties te wij zigen, klikt u

op de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste opslagopties op

het PPTX  tabblad. 
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 Als u maar een paar pagina's van het document wilt opslaan, kunt u in het Pagina's

deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en in het snelkoppelingsmenu klikt u op

Opslaan als > Microsoft PowerPoint-presentatie.

 Aanvullende opslagopties kunt u selecteren op het Indelingsinstellingen  > PPTX tabblad van

het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).

TXT-

U kunt de tekst als volgt in de TXT-indeling opslaan:

· Klik op de pij l naast de Opslaan als knop op de hoofdwerkbalk  en selecteer TXT-

document. Als de indeling die u nodig hebt niet voorkomt in de lij st, selecteert u In andere

indelingen opslaan... en in het dialoogscherm dat wordt geopend selecteert u de gewenste

indeling. U kunt ook klikken op Bestand > Opslaan als > TXT-document.

Het document wordt opgeslagen in de TXT-indeling. Om de opslagopties te wij zigen, klikt u op

de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste opslagopties op het

TXT-  tabblad. 

 Als u maar een paar pagina's van het document wilt opslaan, kunt u in het Pagina's

deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en in het snelkoppelingsmenu klikt u op

Opslaan als > Tekstdocument.

Aanvullende opslagopties kunt u selecteren op het Indelingsinstellingen  > TXT tabblad van het

Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).
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Tabellen opslaan

Met ABBYY FineReader kunt u tabellen opslaan in de indelingen XLS, XLSX en CSV.

XLS en XLSX

U kunt de tekst als volgt in de XLS- of XLSX-indeling opslaan:

· Klik op de pij l naast de Opslaan als knop op de hoofdwerkbalk  en selecteer Microsoft

Excel-werkmap. Als de indeling die u nodig hebt niet voorkomt in de lij st, selecteert u In

andere indelingen opslaan... en in het dialoogscherm dat wordt geopend selecteert u de

gewenste indeling. U kunt ook klikken op Bestand > Opslaan als > Microsoft Excel-

werkmap.

Het document wordt opgeslagen in de indeling die u hebt opgegeven. Om de opslagopties te

wij zigen, klikt u op de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste

opslagopties op het XLS(X)-  tabblad. 

 Als u maar een paar pagina's van het document wilt opslaan, kunt u in het Pagina's

deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en in het snelkoppelingsmenu klikt u op

Opslaan als > Microsoft Excel-werkmap.

 Aanvullende opslagopties kunt u selecteren op het Indelingsinstellingen  > XLS(X) tabblad van

het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).

CSV

U kunt de tekst als volgt in de CSV-indeling opslaan:

· Klik op de pij l naast de Opslaan als knop op de hoofdwerkbalk  en selecteer CSV-

document. Als de indeling die u nodig hebt niet voorkomt in de lij st, selecteert u In andere

indelingen opslaan... en in het dialoogscherm dat wordt geopend selecteert u de gewenste

indeling. U kunt ook klikken op Bestand > Opslaan als > CSV-document.

Het document wordt opgeslagen in de CSV-indeling. Om de opslagopties te wij zigen, klikt u op

de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste opslagopties op het

CSV-  tabblad. 

 Als u maar een paar pagina's van het document wilt opslaan, kunt u in het Pagina's

deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en in het snelkoppelingsmenu klikt u op

Opslaan als > CSV-document.

 Aanvullende opslagopties kunt u selecteren op het Indelingsinstellingen  > CSV tabblad van

het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).
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E-books opslaan

Met ABBYY FineReader PDF kunt u papieren boeken scannen en converteren naar EPUB-, FB2- en

DjVu-indelingen. U kunt de resulterende e-books lezen op tablets als de iPad en op andere mobiele

apparaten, of uploaden  naar uw Kindle-account.

 U kunt een e-book ook opslaan in HTML-indeling. Zie voor meer informatie Opslaan als HTML .

Opslaan als FB2 of EPUB

U kunt de tekst als volgt opslaan als FB2 of EPUB:

· Klik op de pij l naast de Opslaan als knop op de hoofdwerkbalk en selecteer FB2-document

of EPUB-document. Als de indeling die u nodig hebt niet voorkomt in de lij st, klikt u op In

andere indelingen opslaan... en selecteert u de vereiste indeling. U kunt ook klikken op

Bestand > Opslaan als > FB2-document, (of EPUB®-document).

Het document wordt opgeslagen in de indeling die u hebt opgegeven. Om de opslagopties te

wij zigen, klikt u op de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste

opslagopties op het EPUB/FB2  tabblad. 

 Als u maar een paar pagina's van het document wilt opslaan, kunt u in het Pagina's

deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en in het snelkoppelingsmenu klikt u op

Opslaan als > Elektronische publicatie (EPUB), (of FictionBook (FB2)).

 Aanvullende opslagopties kunt u selecteren op het Indelingsinstellingen  > EPUB / FB2

tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te

openen).

Opslaan als DjVu

U kunt de tekst als volgt in de DjVu-indeling opslaan:

· Klik op de pij l naast de Opslaan als-knop op de hoofdwerkbalk  en selecteer DjVu-

document. Als de indeling die u nodig hebt niet voorkomt in de lij st, selecteert u In andere

indelingen opslaan... en in het dialoogscherm dat wordt geopend selecteert u de gewenste

indeling. U kunt ook klikken op Bestand > Opslaan als > DjVu-document.

Het document wordt opgeslagen in de indeling die u hebt opgegeven. Om de opslagopties te

wij zigen, klikt u op de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste

opslagopties op het DjVu  tabblad. 

 Als u maar een paar pagina's van het document wilt opslaan, kunt u in het Pagina's

deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en in het snelkoppelingsmenu klikt u op

Opslaan als > DjVu-document.

Aanvullende opslagopties kunt u selecteren op het Indelingsinstellingen  > DjVu tabblad van

het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).
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Opslaan als HTML

U kunt de tekst als volgt in de HTML-indeling opslaan:

· Klik op de pij l naast de Opslaan als knop op de hoofdwerkbalk  en selecteer HTML-

document. Als de indeling die u nodig hebt niet voorkomt in de lij st, selecteert u In andere

indelingen opslaan... en in het dialoogscherm dat wordt geopend selecteert u de gewenste

indeling. U kunt ook klikken op Bestand > Opslaan als > HTML-document.

Het document wordt opgeslagen in de indeling die u hebt opgegeven. Om de opslagopties te

wij zigen, klikt u op de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste

opslagopties op het HTML-  tabblad.

 Als u maar een paar pagina's van het document wilt opslaan, kunt u in het Pagina's

deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en in het snelkoppelingsmenu klikt u op

Opslaan als > HTML-document.

 Aanvullende opslagopties kunt u selecteren op het Indelingsinstellingen  > HTML tabblad van

het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).
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Afbeeldingen opslaan

Met ABBYY FineReader kunt u zowel herkende tekst als pagina-afbeeldingen opslaan, inclusief scans.

Een of meer afbeeldingen opslaan:

1.  In het Pagina's deelvenster selecteert u de pagina's die u wilt opslaan.

2. Klik op Bestand > Opslaan als > Pagina-afbeeldingen....

3.  In het dialoogvenster dat wordt geopend selecteert u de schij f waarop en de map waarin u

het bestand wilt opslaan.

4. Selecteer de afbeeldingsindeling waarin u de afbeelding wilt opslaan.

 Als u meerdere pagina’s in één bestand wilt opslaan selecteert u de TIF-bestandsindeling

en vervolgens Eén bestand voor alle pagina's maken.

 Zie voor meer informatie Ondersteunde afbeeldingsindelingen .

5. Geef een bestandsnaam in en klik op Opslaan.

Tip.  U kunt voor het opslaan als TIFF de afbeeldingsindeling en de compressiemethode selecteren.

Door compressie van afbeeldingen kunt u de bestandsgrootte verminderen. De methodes die voor de

compressie van afbeeldingen worden gebruikt verschillen qua compressieverhouding en

gegevensverlies. Er zijn twee factoren bepalend bij  de keuze van de compressiemethode: de

resulterende afbeeldingskwaliteit en de bestandsgrootte.

ABBYY FineReader biedt de volgende compressiemethoden:

· ZIP Er is geen gegevensverlies. Dit compressie-algoritme wordt gebruikt voor afbeeldingen

met grote delen in één kleur. Dit compressie-algoritme is bij voorbeeld geschikt voor

schermafbeeldingen en afbeeldingen in zwart-wit.

· JPEG Dit compressie-algoritme wordt gebruikt voor afbeeldingen in grij swaarden en kleur,

zoals foto’s. Deze methode biedt een compressie met hoge densiteit, maar leidt tot

gegevensverlies en een lagere afbeeldingskwaliteit (waziger omtreklijnen en een beperkter

kleurenpalet).

· CCITT Groep 4 Er is geen gegevensverlies. Dit compressie-algoritme wordt vaak gebruikt

voor zwart-witafbeeldingen die zijn gemaakt met grafische programma's of voor gescande

afbeeldingen. CCITT Groep 4 is een vaak gebruikte compressie-methode die geschikt is

voor vrijwel alle afbeeldingen.

· Packbits Er is geen gegevensverlies. Dit compressie-algoritme wordt gebruikt voor zwart-

witscans.

· LZW Er is geen gegevensverlies. Dit compressie-algoritme wordt gebruikt voor grafische

vormgeving en afbeeldingen met grij swaarden.
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Als u opslaat als PDF, alleen paginabeeld, gebruikt het programma de parameters die u hebt

opgegeven op het Indelingsinstellingen  > PDF tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op

Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).

OCR-resultaten naar de PDF-editor sturen

Met ABBYY FineReader kunt u OCR-resultaten sturen van de OCR-editor naar de PDF-editor . U kunt

opmerkingen en notities toevoegen aan het document en andere functies gebruiken die worden

aangeboden door ABBYY FineReader voor het werken met PDF-documenten.

OCR-resultaten naar de PDF-editor sturen:

· Klik op de werkbalk op de pij l naast de  knop en selecteer Naar PDF-editor

sturen...

·  Klik op Bestand > Verzenden naar > PDF-editor...

Als u klaar bent met het document in de PDF-editor, kunt u het terugsturen naar de OCR-editor. Om

dit te doen, klikt u op de werkbalk boven het venster van de OCR-editor op de  knop

en selecteert u in de vervolgkeuzelij st In OCR Editor herkennen en verifiëren. Als u maar een paar

pagina's van het document wilt verzenden, kunt u in het Pagina's deelvenster de pagina's selecteren

die u wilt verzenden, erop rechtsklikken en klikken Geselecteerde pagina's verzenden naar OCR

Editor in het contextmenu.

 Als u het document terugstuurt naar de OCR-editor, gaan de volgende documentobjecten verloren:

· bij lagen

· bladwij zers

· opmerkingen

· notities
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OCR-resultaten verzenden per e-mail

Met ABBYY FineReader kunt u herkenningsresultaten verzenden per e-mail in alle ondersteunde

indelingen , met uitzondering van HTML.

Een document verzenden per e-mail:

1. In het menu Bestand klikt u op E-mail > Document....

2. In het dialoogvenster dat verschijnt, selecteert u:

· de indeling waarin het document moet worden opgeslagen

· een van de opslagopties: sla alle pagina's op in één bestand, elke pagina in een

afzonderlijk bestand opslaan of het document splitsen in bestanden op basis van blanco

pagina's

3. Klik op OK. Er wordt een e-mailbericht gemaakt met het bestand of de bestanden als

bij lage. Vul de ontvanger in en verzend het bericht.

U kunt ook de afbeeldingen van documentpagina’s e-mailen.

Pagina-afbeeldingen verzenden per e-mail:

1. In het menu Bestand klikt u op E-mail > Afbeeldingen....

2. In het dialoogvenster dat verschijnt, selecteert u:

· de indeling waarin het document moet worden opgeslagen

· Verzenden als afbeeldingsbestand met meerdere pagina's als u afbeeldingen als een

meerpaginadocument wilt versturen

3. Klik op OK. Er wordt een e-mailbericht gemaakt met het bestand of de bestanden als

bij lage. Vul de ontvanger in en verzend het bericht.
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OCR-resultaten verzenden naar Kindle

Met ABBYY FineReader kunt u de OCR-resultaten verzenden naar Kindle.com, waar ze worden

geconverteerd naar de Kindle-indeling en beschikbaar worden om te downloaden naar uw Kindle-

apparaat.

 Om deze functie te gebruiken, hebt u een Kindle-account nodig op Kindle.com.

1. Klik op het pij ltje naast de knop Opslaan op de hoofdwerkbalk  en klik vervolgens op

Versturen naar Amazon Kindle....

2. Specificeer:

· het adres van uw Kindle-account

· een van de opslagopties: alle pagina's in één bestand opslaan, elke pagina in een

afzonderlijk bestand opslaan of het document splitsen in bestanden op basis van blanco

pagina's

· de bestandsnaam.

3. Klik op OK.

Er wordt een e-mailbericht gemaakt met een bij lage. Stuur dit e-mailbericht naar Kindle.com,

het geconverteerde bestand komt dan snel beschikbaar om te downloaden naar uw Kindle-

apparaat.

Integratie met andere toepassingen
ABBYY FineReader kan worden geïntegreerd met Windows Verkenner, zodat u PDF-documenten,

Office-documenten en afbeeldingsbestanden kunt verwerken door er met de rechtermuisknop op te

klikken.

ABBYY FineReader PDF integreert met Microsoft Office, waardoor u PDF-document kunt maken,

converteren en documenten kunt vergelijken direct vanuit Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft

PowerPoint, en Microsoft Outlook.

U kunt ook wij zigingen aanbrengen en opslaan in PDF-documenten die zijn opgeslagen op een

Microsoft SharePoint-server; documenten maken met de FineReader PDF mobiele app en erin verder

werken in FineReader PDF op uw computer; PDF-documenten van cloudopslagclient zoals OneDrive,

Google Drive en Dropbox verwerken.
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Inhoud van het hoofdstuk

· Integratie in Windows Verkenner

· Integratie met Microsoft Office

· Integratie met Microsoft SharePoint

· Integratie met de mobiele app

· Cloudopslag
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Integratie in Windows Verkenner

ABBYY FineReader kan worden geïntegreerd in Windows Verkenner. Dit betekent dat opdrachten van

ABBYY FineReader worden weergegeven als u rechtsklikt op een bestand met een van de

ondersteunde indelingen . Zo kunt u PDF-documenten openen en bewerken, OCR uitvoeren op

afbeeldingsbestanden, meerdere bestanden combineren tot één PDF-bestand en bestanden

vergelijken.

Zo opent en verwerkt u een PDF direct vanuit Windows Verkenner:

1. Selecteer een of meerdere PDF-bestanden in Windows Verkenner.

2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand/de bestanden en selecteer een van de

volgende opdrachten:

· Bewerken met ABBYY FineReader PDF opent PDF-bestanden in de PDF-editor

 Zie voor meer informatie over het werken met PDF-documenten in de PDF-editor

Werken met PDF-documenten .

· Converteren met ABBYY FineReader PDF - converteert PDF-bestanden naar

verschillende indelingen: 

o Converteren naar doorzoekbaar PDF-document

o Converteren naar PDF-bestand met enkel afbeeldingen

o Converteren naar Microsoft Word-document

o Converteren naar Microsoft Excel-document

o Converteren naar een andere indeling

3. Openen in OCR Editor opent PDF-bestanden in de OCR-editor

 Zie voor meer informatie over het werken met de OCR-editor Werken met de OCR-

editor .

 Als u meerdere bestanden heeft geselecteerd in Windows Verkenner, klikt u op

Converteren met ABBYY FineReader PDF in het snelmenu om het Nieuwe taak- venster

te openen. Zie voor meer informatie over de beschikbare conversie-instellingen PDF-

bestanden maken , Microsoft Word-documenten maken , Microsoft Excel-documenten

maken  en Andere indelingen . 

· Vergelijken met... opent PDF-bestanden in ABBYY Documenten vergelijken.

 Zie voor meer informatie over het vergelijken van bestanden ABBYY Documenten

vergelij ken .

· Combineren tot één PDF... combineert meerdere bestanden tot één PDF.

· Documenten vergelijken... vergelijkt twee versies van hetzelfde bestand.
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Zo verwerkt u bestanden met bewerkbare indelingen direct vanuit Windows Verkenner:

1. Selecteer in Windows Verkenner een of meer bestanden in bewerkbare indelingen.

2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand/de bestanden en selecteer een van de

volgende opdrachten:

· Converteren naar PDF met ABBYY FineReader PDF... converteert bestanden naar PDF.

Bij  het maken van PDF-documenten van Microsoft Word-, Microsoft Excel- en Microsoft

PowerPoint-bestanden zorgt ABBYY FineReader ervoor dat de structuur van het

oorspronkelijke document, de bladwij zers en de koppelingen behouden blij ven.

· Converteren naar PDF en verzenden... converteert bestanden naar PDF en voegt ze als

bij lage toe aan een e-mailbericht.

· Vergelijken met... opent bestanden in ABBYY Documenten vergelijken.

· Combineren tot één PDF... combineert meerdere bestanden tot één PDF.

· Documenten vergelijken... vergelijkt twee versies van hetzelfde bestand.

Zo verwerkt u afbeeldingsbestanden direct vanuit Windows Verkenner:

1. Selecteer een of meerdere afbeeldingsbestanden in Windows Verkenner.

2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand/de bestanden en selecteer een van de

volgende opdrachten:

· Converteren met ABBYY FineReader PDF converteert afbeeldingsbestanden naar

verschillende indelingen: 

o Converteren naar doorzoekbaar PDF-document

o Converteren naar PDF-bestand met enkel afbeeldingen

o Converteren naar Microsoft Word-document

o Converteren naar Microsoft Excel-document

o Converteren naar een andere indeling

· Openen in OCR Editor opent afbeeldingsbestanden in de OCR-editor

· Combineren tot één PDF... combineert meerdere bestanden tot één PDF.

· Vergelijken met... opent afbeeldingsbestanden in ABBYY Documenten vergelijken.

 Welke opdrachten daadwerkelijk beschikbaar zijn in het snelmenu van Windows Verkenner hangt af

van het aantal geselecteerde bestanden en hun indelingen.
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Als u de bestanden van ABBYY FineReader niet ziet in het snelmenu van Windows Verkenner...

Als u de opdrachten van ABBYY FineReader niet ziet in het snelmenu van Windows Verkenner, komt

dit doordat u tijdens de installatie van het programma niet heeft gekozen voor de integratie van

ABBYY FineReader in Windows Verkenner.

Zo integreert u ABBYY FineReader in Windows Verkenner:

1.  Klik op Start > Instellingen > Configuratiescherm (of klik op Start  > Opties >

Systeem > Toepassingen en functies zijn in Windows 10) en klik vervolgens op

Programmas en Functies.

2. In de lij st van geïnstalleerde toepassingen selecteert u ABBYY FineReader en klik op

Wijzigen/Verwijderen.

3. Volg de instructies van het installatieprogramma.



263

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

Integratie met Microsoft Office
Als u ABBYY FineReader installeert, is het geïntegreerd met Microsoft Office. Hierdoor verschijnt de

ABBYY FineReader PDF invoegtoepassing in Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint

en Microsoft Outlook, waarmee u PDF-documenten kunt maken en conversies en vergelijkingen van

documenten direct vanuit deze toepassingen kunt starten. 

 De functies in de tabbladen variëren, afhankelijk van de betreffende toepassing.

 Integratie wordt uitgevoerd met zowel Microsoft Office 365 als Microsoft Office 2019.

Als het tabblad ABBYY FineReader PDF ontbreekt in uw Microsoft Office werkbalk...

Het ABBYY FineReader PDF tabblad kan mogelijk ontbreken op de werkbalk van de toepassing,

namelijk als de desbetreffende invoegtoepassing niet is geactiveerd in de parameters van Microsoft

Office. Handel in dat geval als volgt (als u Microsoft Word gebruikt): 

· Navigereer in het venster Opties in Word  (Bestand > Opties) naar de groep Invoegtoepassingen.

Selecteer vervolgens COM-invoegtoepassingen in het vervolgkeuzemenu Beheren  en klik op

Start... Selecteer in het dialoogvenster dat verschijnt ABBYY FineReader MSWord COM Add-In en

klik op  OK.

Hierdoor verschijnt het tabblad ABBYY FineReader PDF in de werkbalk van Microsoft Word.

Als de optie ABBYY FineReader MSWord COM Add-In ontbreekt in het dialoogvenster COM-

invoegtoepassingen , is Microsoft Office-integratie uitgeschakeld tijdens de installatie van ABBYY

FineReader of is verwijderd.

Handel als volgt om de invoegtoepassing te installeren:

1. Navigeer naar Programmas en Functies (Start > Instellingen > Configuratiescherm of

Start  > Opties > Systeem > Toepassingen en functies zijn, als u Windows 10

gebruikt).

2. Selecteer in de lij st met geïnstalleerde programma's ABBYY FineReader PDF en klik

opWijzigen/Verwijderen.

3. In het dialoogvenster Aangepaste installatie selecteert u de geschikte componenten.

4. Volg daarna de instructies van het installatieprogramma.

In dit gedeelte:

· Integratie met Microsoft Word

· Integratie met Microsoft Excel

264

268



264

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

· Integratie met Microsoft PowerPoint

· Integratie met Microsoft Outlook

Integratie met Microsoft Word

Met Microsoft Word-integratie kunt u comfortabel het volgende doen: met een Word document een

PDF-bestand maken en dit via e-mail verzenden, een Word-document maken van afbeeldingen of

papieren documenten, een vergelijking van een Word-document met een vorige versie maken, direct

in Microsoft Word.

1. Maak of open een geschikt Word-document in Microsoft Word. 

2. Klik in de werkbalk ABBYY FineReader PDF op een van de volgende opties:

· Maak PDF om een PDF-document te maken en op te slaan met het actieve Word-document;

· PDF maken en verzenden via e-mail om een PDF-document te maken en te verzenden via e-

mail met het actieve Word-document;

· Scannen naar Word om Word-document te maken met een scanner of een camera;

· Converteren naar Word om een Word-document te maken met afbeeldingsbestanden;

· Document vergelijken met... om het actieve Word-document te vergelijken met de vorige

versie.

In dit gedeelte:

· Een PDF-document maken met behulp van een Word-document

· Een Word-document maken met afbeeldingsbestanden

· Word-documenten vergelijken
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Een PDF-document maken met behulp van een Word-document

Zo maakt u een PDF-document van een Word-document

Handel als volgt om een PDF-document te maken en op te slaan:

1. Maak of open een geschikt Word-document in Microsoft Word.  

2. In de werkbalk ABBYY FineReader PDF klikt u op Maak PDF.

3. In het dialoogvenster dat verschijnt:

a. Geef een naam en map op voor het uitvoer-PDF-document.

b. Selecteer Document openen als u het uitvoer-PDF-document wilt openen in een PDF-viewer. 

c. Klik op Opslaan.

 Klik zo nodig op Voorkeuren in de werkbalk ABBYY FineReader PDF en geef de instellingen voor

PDF maken op . 

Hiermee wordt uw huidige Word-document opgeslagen als PDF-document met de opgegeven

instellingen. 

Zo maakt u een PDF document uit een Word-document en verzendt u dit via e-mail 

Handel als volgt om een PDF-document te maken en te verzenden via e-mail:  

1. Maak of open een geschikt Word-document in Microsoft Word.

2. Klik in de werkbalk ABBYY FineReader PDF op PDF maken en verzenden via e-mail.

Dit voegt het PDF-document toe als bij lage bij  een nieuwe lege e-mail. 

 U kunt zo nodig een bereik van pagina's opgeven die moeten worden gebruikt om het PDF-

document te maken. Klik hiervoor op Voorkeuren in de werkbalk ABBYY FineReader PDF en

selecteer Vragen om specifieke pagina's in het dialoogvenster dat verschijnt. Als deze optie actief is,

verschijnt er elke keer als u een nieuw pdf-document maakt een dialoogvenster voor paginaselectie. U

kunt ook andere  instellingen voor PDF -maken opgeven.

Instellingen voor PDF maken voor Word-documenten

Dit dialoogvenster bevat de volgende groepen met instellingen:

· Maak PDF/A

Selecteer deze optie om een document te maken dat compatibel is met PDF/A. Selecteer het

vereiste type PDF/A in het vervolgkeuzemenu aan de rechterkant.

· Maak PDF/UA

Selecteer deze optie om een document te maken dat compatibel is met PDF/UA. Het uiterlijk van

zo'n document kan verschillen van het originele document.
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· Wachtwoordbeveiligde documenten

Selecteer deze optie als u wachtwoorden moet instellen om uw PDF- documenten te beveiligen

tegen onbevoegd weergeven, afdrukken en bewerken. Klik vervolgens op Instellingen... en geef de

juiste beveiligingsparameters op  in het dialoogvenster dat verschijnt.

· PDF-codes maken

Bij  het maken van een PDF-document worden automatisch ook PDF-tags gecreëerd.

Naast tekst en afbeeldingen kunnen PDF-bestanden ook informatie bevatten over de structuur van

het document: logische structuur, illustraties en tabellen. Deze informatie wordt opgeslagen in de

vorm van PDF-tags, zodat het PDF-document comfortabel kan worden weergegeven op schermen

van verschillende grootte, bij v. ook op apparatuur met kleine beeldschermen.

· Bladwijzers van koppen maken

Bij  het maken van een PDF-document wordt ook een inhoudsopgave gemaakt, gebaseerd op de

structuur van het document.

· Toepassen op pagina's

Bij  het maken van een PDF-document worden de opgegeven pagina's gebruikt.

o Alles

Als deze optie wordt geselecteerd, worden alle pagina's gebruikt voor het maken van het

PDF-document.

o Vragen om specifieke pagina's

Altijd als u een nieuw PDF-document maakt, verschijnt een dialoogvenster voor

paginaselectie.
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Een Word-document maken met afbeeldingsbestanden
Handel als volgt om een Word-document te maken met afbeeldingsbestanden of papieren

documenten:

1. Start Microsoft Word.

2. Klik in de werkbalk ABBYY FineReader PDF op:

· Scannen naar Word om een Word-document te maken met een scanner of een camera.

Hiermee wordt het dialoogvenster ABBYY FineReader PDF Conversie scannerafbeeldingen

geopend. Geef in dit dialoogvenster alle vereiste instellingen en parameters voor scannen 

op en scan de juiste afbeeldingen.

· Converteren naar Word om een Word-document te maken met behulp van

afbeeldingsbestanden .

Geef het volgende op in het dialoogvenster dat verschijnt:

1. Documenttalen.Zie voor meer informatieTekstherkenningstalen .

2. Documentlay-out . Selecteer de geschikte instelling, afhankelijk van hoe u het

uitvoerdocument wilt plannen.

3. Klik opOpties om Indelingsinstellingen  te openen in de DOC(X)/RTF/ODT -

bladwij zer in het Opties dialoogvenster (Gereedschappen > Opties...) en geef extra

opties op.

4. Klik op OK.

Selecteer in het dialoogvenster dat verschijnt alle geschikte afbeeldingen en wacht tot

de conversie is voltooid.

Het  Microsoft Word uitvoerdocument wordt op het scherm weergegeven. Voer de

vereiste wij zigingen uit en sla het document op.

Word-documenten vergelijken

Handel als volgt om een Word-document te vergelijken met de vorige versie:

1. Maak of open een geschikt Word-document in Microsoft Word.

2. Klik in de werkbalk ABBYY FineReader PDF op  Document vergelijken met...

3. Dit opent het betreffende document in het ABBYY-venster Documenten vergelijken Kies vervolgens

een tweede document mee te vergelijken. Zie voor meer informatie over het vergelijken van

documenten Documenten vergelijken . 
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Integratie met Microsoft Excel

Met Microsoft Excel-integratie kunt u met een Excel-document een PDF-document maken en dit via

e-mail verzenden, direct vanuit Microsoft Excel.

Zo gebruikt u een Excel-document om een PDF-document te maken

Handel als volgt om een PDF-document te maken en op te slaan:

1. Maak of open een geschikt document in Microsoft Excel. 

2. Klik in de werkbalk ABBYY FineReader PDF op Maak PDF.

3. In het dialoogvenster dat verschijnt doet u het volgende:

a. Geef een naam en map op voor het uitvoer-PDF-document.

b. Selecteer Document openen als u het uitvoer-PDF-document wilt openen in een PDF-viewer. 

c. Klik op Opslaan.

 Klik zo nodig op Voorkeuren in de werkbalk ABBYY FineReader PDF en geef de instellingen voor

PDF maken op . 

Hiermee wordt het PDF-document in de opgegeven map opgeslagen en geopend in een PDF-viewer,

als dit is aangegeven. 

Zo gebruikt u een Excel-document om een PDF-document te maken en te verzenden via e-mail 

Handel als volgt om een PDF-document te maken en te verzenden via e-mail:  

1. Maak of open een geschikt document in Microsoft Excel.

2. Klik in de werkbalk ABBYY FineReader PDF op PDF maken en verzenden via e-mail.

Dit voegt het PDF-document toe als bij lage bij  een nieuwe lege e-mail. 

 U kunt zo nodig specifieke documentwerkbladen gebruiken om een PDF-document te maken. Klik

hiervoor op Voorkeuren in de werkbalk ABBYY FineReader PDF en selecteer Vragen om specifieke

werkbladen in het dialoogvenster dat verschijnt. Als deze optie actief is, verschijnt er elke keer als u

een nieuw pdf-document maakt een dialoogvenster voor werkbladselectie. U kunt ook andere

 instellingen voor PDF -maken opgeven.

Instellingen voor PDF maken voor Excel-documenten

Dit dialoogvenster bevat de volgende groepen met instellingen:

· Maak PDF/A

Selecteer deze optie om een document te maken dat compatibel is met PDF/A. Selecteer het

vereiste type PDF/A in het vervolgkeuzemenu aan de rechterkant.
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· Maak PDF/UA

Selecteer deze optie om een document te maken dat compatibel is met PDF/UA. Het uiterlijk van

zo'n document kan verschillen van het originele document.

· Wachtwoordbeveiligde documenten

Selecteer deze optie als u wachtwoorden moet instellen om uw PDF- documenten te beveiligen

tegen onbevoegd weergeven, afdrukken en bewerken. Klik vervolgens op Instellingen... en geef de

juiste beveiligingsparameters op  in het dialoogvenster dat verschijnt.

· Toepassen op de volgende werkbladen

Selecteer deze optie om alleen de werkbladen te gebruiken die u opgeeft om het PDF-document te

maken: actieve werkblad, alle werkbladen, geselecteerd bereik. Als u wilt dat de

werkbladselectiedialoog altijd verschijnt als u een PDF-document maakt, selecteer dan Vragen om

specifieke werkbladen.
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Integratie met Microsoft PowerPoint

Met Microsoft PowerPoint-integratie is het makkelijk om van een Microsoft PowerPoint-presentatie

een PDF document te maken,direct vanuit PowerPoint.

Zo maakt u een PDF-document met een PowerPoint-presentatie 

Handel als volgt om een PDF-document te maken en op te slaan:

1. Maak een open en geschikte presentatie in Microsoft PowerPoint. 

2. In de werkbalk ABBYY FineReader PDF klikt u op Maak PDF.

3. In het dialoogvenster dat verschijnt doet u het volgende:

a. Geef een naam en map op voor het uitvoer-PDF-document.

b. Selecteer Document openen als u het uitvoer-PDF-document wilt openen in een PDF-viewer. 

c. Klik op Opslaan.

 Geef zo nodig de nummers van de slides op die moeten worden gebruikt voor het maken van het

PDF-bestand. Klik hiervoor op Voorkeuren in de werkbalk  ABBYY FineReader PDF en selecteer

Vragen om specifieke dia's in het dialoogvenster dat verschijnt. Als deze optie actief is, verschijnt er

elke keer als u een nieuw pdf-document maakt een dialoogvenster voor slide selectie. U kunt ook

andere  instellingen voor PDF -maken opgeven.

Dit slaat het uitvoer-PDF-document op in de opgegeven map en opent het in de mogelijk opgegeven

PDF-viewer. 

Instellingen voor PDF maken voor PowerPoint-

presentaties

Dit dialoogvenster bevat de volgende groepen met instellingen:

· Aantekeningen spreker converteren

Selecteer deze optie om de opmerkingen van de auteur op te slaan.

· Inclusief verborgen dia's

Selecteer deze optie om automatisch verborgen dia's op te slaan als u een PDF-document maakt.

· Maak PDF/A

Selecteer deze optie om een document te maken dat compatibel is met PDF/A. Selecteer het

vereiste type PDF/A in het vervolgkeuzemenu aan de rechterkant.

· Maak PDF/UA

Selecteer deze optie om een document te maken dat compatibel is met PDF/UA. Het uiterlijk van

zo'n document kan verschillen van het originele document.
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· Wachtwoordbeveiligde documenten

Selecteer deze optie als u wachtwoorden moet instellen om uw PDF- documenten te beveiligen

tegen onbevoegd weergeven, afdrukken en bewerken. Klik vervolgens op Instellingen... en geef de

juiste beveiligingsparameters op  in het dialoogvenster dat verschijnt.

· PDF-codes maken

Bij  het maken van een PDF-document worden automatisch ook PDF-tags gecreëerd.

Naast tekst en afbeeldingen kunnen PDF-bestanden ook informatie bevatten over de structuur van

het document: logische structuur, illustraties en tabellen. Deze informatie wordt opgeslagen in de

vorm van PDF-tags, zodat het PDF-document comfortabel kan worden weergegeven op schermen

van verschillende grootte, bij v. ook op apparatuur met kleine beeldschermen

· Toepassen op de volgende dia's

De opgegeven dia's worden gebruikt bij  het maken van een PDF-document.

o Alles

Als deze optie wordt geselecteerd worden alle slides gebruikt om het PDF-document te

maken.

o Vragen om specifieke dia's

Elke keer als u een nieuw PDF-document maakt, verschijnt een selectiedialoog voor

pagina's.

 De optie Vragen om specifieke dia's is alleen beschikbaar als de optie Aantekeningen

spreker converteren is gedeselecteerd.
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Integratie met Microsoft Outlook

Met Microsoft Outlook-integratie kunt u eenvoudig met e-mails, e-mailmappen en e-mailbij lagen

een PDF-document maken, direct vanuit Microsoft Outlook.

Zo maakt u een PDF-document van de body van een e-mail

Handel als volgt om een PDF-document te maken van de body van een e-mail:

1. Selecteer in Microsoft Outlook een e-mail die wordt gebruikt om het PDF-document te

maken. 

2. In de werkbalk ABBYY FineReader PDF klikt u op Converteren naar PDF.

 Als u een aantal e-mails wilt gebruiken om een PDF-document te maken, selecteer ze dan

allemaal tegelijk.

3. Geef in het dialoogvenster dat verschijnt een naam en map op voor het uitvoer-PDF-

document en selecteer Document openen, als u het uitvoer-document in een PDF viewer

wilt openen. 

 U kunt ook relevante opdrachten in het contextmenu van de geselecteerde e-mail of e-

mails kiezen. 

 Klik zo nodig op Voorkeuren in de werkbalk ABBYY FineReader PDF en geef de instellingen voor

PDF maken op . 

Dit slaat het uitvoer-PDF-document op in de opgegeven map en opent het in de mogelijk opgegeven

PDF-viewer.  

 Alle e-mailbij lagen worden opgeslagen in het uitvoer-PDF-document als PDF-bij lagen. 

Zo maakt u een PDF-document van een e-mailmap 

Handel als volgt om een PDF-document te maken van een e-mailmap:

1. Selecteer in Microsoft Outlook een e-mailmap die wordt gebruikt om het PDF-document te

maken.

2. In de werkbalk ABBYY FineReader PDF klikt u op PDF maken van map of selecteert u de

juiste opdracht in het mapcontextmenu.

3. Geef een naam en locatie op voor het uitvoer-PDF-document.

4. Selecteer Document openen als u het uitvoer-PDF-document wilt openen in een PDF-

viewer. 

 Klik zo nodig op Voorkeuren in de werkbalk ABBYY FineReader PDFen geef de PDF-

aanmaakinstelling op .

Dit slaat het uitvoer-PDF-document op in de opgegeven map en opent het in de mogelijk opgegeven

PDF-viewer.  
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 Alle e-mailbij lagen worden opgeslagen in het uitvoer-PDF-document als PDF-bij lagen. 

Zo maakt u een PDF-document met e-mailbijlagen

Handel als volgt om een PDF-document te maken van e-mailbij lagen:

1. Selecteer in Microsoft Outlook de bij lagen van een of meerdere e-mails waarvan u een

PDF-documenten wilt maken.

2. Selecteer PDF maken van bijlagen in de werkbalk ABBYY FineReader PDF of in het

contextmenu een e-mailbericht.

 Om een PDF document te maken met een of meerdere e-mailbij lagen selecteert u de

juiste bij lagen en kiest u PDF maken van bijlagen in het contextmenu.

3. Het ABBYY FineReader PDF conversievenster verschijnt. Kies in dit venster de juiste

conversieparameters en instellingen  en klik op Converteren naar PDF. 

4. Geef een map op waar het uitvoer-PDF-document moet worden opgeslagen.

Hiermee worden uw uitvoer-PDF-documenten in de opgegeven map opgeslagen.

Instellingen voor PDF maken

Dit dialoogvenster bevat de volgende groepen met instellingen:

· Maak PDF/A

Selecteer deze optie om een document te maken dat compatibel is met PDF/A. Selecteer het

vereiste type PDF/A in het vervolgkeuzemenu aan de rechterkant.

· Wachtwoordbeveiligde documenten

Selecteer deze optie als u wachtwoorden moet instellen om uw PDF- documenten te beveiligen

tegen onbevoegd weergeven, afdrukken en bewerken. Klik vervolgens op Instellingen... en geef de

juiste beveiligingsparameters op  in het dialoogvenster dat verschijnt.
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Integratie met Microsoft SharePoint

Met ABBYY FineReader kunt u bestanden die zijn opgeslagen in SharePoint-documentbibliotheken

openen, bewerken en opslaan.

Zo verwerkt u een PDF-document dat is opgeslagen op een Microsoft SharePoint-server:

1. Gebruik de ABBYY FineReader PDF-editor om het PDF-document dat is opgeslagen op de

Microsoft SharePoint-server te openen.

2. 'Check het document uit' om te voorkomen dat andere gebruikers er wij zigingen in

aanbrengen: 

· Klik op de knop Uitchecken in het bericht dat verschijnt in het bovenste deel van het

scherm,

· U kunt ook klikken op Bestand > SharePoint® > Uitchecken.

 Als het document al is uitgecheckt door een andere gebruiker, slaat u een kopie van

het document op uw computer op.

3. Bewerk het PDF-document.

 Zie voor meer informatie over het werken met PDF-documenten in de PDF-editor Werken

met PDF-documenten .

4. Check het document in, zodat andere gebruikers uw aanpassingen kunnen zien. Om dit te

doen klikt u op Bestand > SharePoint® > Inchecken....

 Als u de wij zigingen niet wilt opslaan op de server, klikt u op Checkout annuleren....

5. In het dialoogvenster dat verschijnt, selecteert u Versietype van het document als de

versiecontrole is ingeschakeld op de server en voert u uw opmerking in.

Selecteer de Zorg dat het document blijft uitgecheckt na inchecken in de huidige versie

optie als u al uw wij zigingen wilt opslaan op de server zonder het document in te checken.

6. Klik op Inchecken.

Opmerking. Als u de OneDrive-cloudopslag gebruikt, kunt u documenten die daar zijn opgeslagen

niet uitchecken. De OneDrive-client maakt kopieën van lokale bestanden op uw computer en

synchroniseert deze met de server. In dit geval worden PDF-documenten beschouwd als reguliere

documenten.

Integratie met de mobiele app
ABBYY FineReader integreert met de FineReader PDF mobiele app, waardoor u documenten op uw

smartphone kunt maken en erin verder kunt werken op uw computer.
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Om documenten op uw smartphone te maken en naar uw computer te sturen voor verdere bewerking,

moet u de FineReader PDF mobiele app installeren en instellen op uw smartphone (iOS of Android),

evenals een Google Drive-cloudopslagclient:

1. Installeer de FineReader PDF mobiele app voor iOS of Android (beschikbaar in de App Store en op

Google Play). 

 Voor meer informatie over het scannen en de tekstherkenningsfuncties van de FineReader PDF

mobiele app, zie de ABBYY-website.

2. Installeer een Google Drive-cloudopslagclient op uw computer en stel deze in. 

 Download Google Drive voor Windows van de Google-website.

 Voor meer informatie over het instellen van een cloudopslagclient, zie Cloudopslag .

Zodra de omgeving is ingesteld, doet u het volgende :

    op uw smartphone

1. Open de mobiele app en maak een document.

2. Stuur het document naar uw computer via exporteren naar Google Drive (FineReader).

 Voor deze stap hebt u authenticatie op Google Drive nodig.
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https://finereaderwindowsios.onelink.me/IpZK/frenwindows
https://finereaderpdfabbyycom.onelink.me/XZLo/frenwindowsgoogleplay
https://pdf.abbyy.com/finereader-ios-android/how-to/integrate/
https://www.google.com/intl/en/drive/download/
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3. Selecteer een passende indeling en grootte voor het document dat wordt geëxporteerd.

 U kunt uw document als een JPG-bestand of als een PDF-sturen.

op uw computer

4. Gebruik ABBYY FineReader om het betreffende document te openen in de lokale FineReader-map

die door de Google Drive-opslagclient op uw PC wordt gemaakt. Om dit te doen:

a. Klik in het beginscherm op Map selecteren op het tabblad Mobiele app.
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b. Selecteer de FineReader-map in uw lokale Google Drive-cloudopslag. 

 Als er geen FineReader-map in uw lokale Google Drive-opslag is, opent u het document in

uw mobiele app en stuurt u het naar uw PC via exporteren naar Google Drive (FineReader).

Zodra dit is gedaan, worden alle bestanden en mappen die u hebt gemaakt met uw mobiele

app weergegeven in het FineReader PDF-appscherm. De documenten en mappen worden

gesorteerd op datum van aanmaak, waarbij  het document of de map die het meest recent is

gemaakt boven aan de lij st wordt weergegeven.

c. Selecteer in de lij st met documenten en mappen van de mobiele app die verschijnt het

betreffende document of de map.
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§ Als u een PDF-bestand selecteert, opent u het document in de ABBYY FineReader PDF-editor

voor weergave en bewerking;

§ Als u een map met documentafbeeldingen selecteert, wordt een dialoogscherm geopend

om een PDF-document van JPG-bestanden te maken.

 Voor meer informatie over het converteren van afbeeldingen naar een PDF-bestand, zie

PDF-documenten maken .

 Als bestanden van overige ondersteunde indelingen  worden geselecteerd, maakt

FineReader PDF een PDF-document en opent dat in de PDF-editor voor weergave en

bewerking.

 Een PDF-bestand maken van bestanden in andere indelingen is in bepaalde versies van

FineReader PDF niet beschikbaar.

5. Voer uw wij zigingen door en sla het document op. 

 Zodra u uw document hebt opgeslagen, wordt een lokale kopie ervan gesynchroniseerd met de

server.

 Indien nodig kunt u FineReader instellen om met een andere cloudopslag te werken (bij voorbeeld

OneDrive of Dropbox). Om dit te doen, installeert u de betreffende cloudopslagclient en selecteert u

de map die de client op uw PC heeft gemaakt. Voor meer informatie over het instellen van een

cloudopslagclient, zie Cloudopslag .

22
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Cloudopslag

ABBYY FineReader is kan PDF-documenten verwerken die zijn opgeslagen op de volgende

cloudopslagservices: OneDrive, Google Drive en Dropbox.  De couldopslagclient maakt kopieën van

lokale bestanden op uw computer en synchroniseert deze met de server. Als zodanig kunt u met PDF-

documenten in de cloud op dezelfde manier werken als met gewone documenten.

Doe het volgende om een PDF-document in de cloud te verwerken:

1. Installeer en stel de betreffende cloudopslagclient in:

· Microsoft OneDrive; 

 Voor meer informatie over het gebruik van de OneDrive-client, zie de officiële Microsoft-

website.

· Google Drive;

 Voor meer informatie over de Google Drive-client zie de officiële Google-website.

· Dropbox.

 Voor meer informatie over het gebruik van de Dropbox-client, zie de officiële Dropbox-

website.

Nadat u de client hebt ingesteld, verschijnt er een map in Windows Verkenner met alle

bestanden die zijn geüpload naar uw cloudopslag.

2. Open in ABBYY FineReader het betreffende PDF-document vanuit deze nieuwe map, bewerk het en

sla het op. 

 Zie PDF-editor  voor meer informatie.

Het volgende is een voorbeeld van hoe u kunt werken met een PDF-document dat wordt gehost

op de OneDrive-cloudopslagservice.

Nadat u uw OneDrive-client hebt geïnstalleerd en ingesteld, moet u de volgende map op de harde

schij f van uw computer kunnen zien:
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https://support.microsoft.com/en-us/office/sync-files-with-onedrive-in-windows-615391c4-2bd3-4aae-a42a-858262e42a49?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://support.microsoft.com/en-us/office/sync-files-with-onedrive-in-windows-615391c4-2bd3-4aae-a42a-858262e42a49?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://support.google.com/drive/answer/2374987?hl=en
https://help.dropbox.com/installs-integrations/desktop/download-dropbox
https://help.dropbox.com/installs-integrations/desktop/download-dropbox
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Het pictogram  verschijnt in het meldingsgebied en uw bestanden worden gesynchroniseerd met

de server.

 Dergelijke bestanden worden gemarkeerd met het pictogram . Ze nemen geen ruimte in op uw

harde schij f en worden gedownload tijdens het werken met ABBYY FineReader.

1. Open in ABBYY FineReader een document vanuit de map. 

 Zodra u een bestand opent, wordt het gedownload naar uw computer en gemarkeerd met het

pictogram .

2. Breng wij zigingen aan in het document en sla het op. 

 De lokale kopie van het bestand wordt vervolgens gesynchroniseerd met de kopie op de server.

Het bestand wordt dan gemarkeerd met het pictogram . 

3. Zodra het bestand is geüpload naar OneDrive, wordt het opnieuw gemarkeerd met het pictogram

.

 Om de belangrijkste bestanden te markeren en er altijd toegang tot te hebben, selecteert u Altijd

behouden op dit apparaat in het vervolgkeuzemenu voor dat bestand. Hierdoor worden de

bestanden gemarkeerd met het pictogram  en blij ven ze ook als u offline bent beschikbaar.

 Let op, want het daadwerkelijke proces van het gebruik van een cloudopslagservice kan afwijken

van hetgeen hierboven is beschreven.

OCR automatiseren en plannen
· Automatische documentverwerking

Het verwerken van meerdere documenten betekent dat u vaak dezelfde handelingen moet

herhalen. ABBYY FineReader bevat ingebouwde geautomatiseerde taken . Voor nog meer

flexibiliteit kunt u zelf geautomatiseerde taken uitvoeren aan de hand van een groot aantal

beschikbare verwerkingsstappen.

· Geplande verwerking

ABBYY FineReader bevat ABBYY Hot Folder, een planningsapplicatie waarmee u

documenten kunt verwerken als uw computer niet wordt gebruikt, bij voorbeeld 's nachts. Er

kunnen geplande taken worden gemaakt voor specifieke mappen en ze kunnen alle

noodzakelijke instellingen bevatten voor het openen, herkennen en opslaan van

afbeeldingen.
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Geautomatiseerde documentverwerking met ABBYY FineReader

(Niet beschikbaar in bepaalde versies van ABBYY FineReader. Zie ook: 

http://www.ABBYY.com/FineReader

In ABBYY FineReader kunt u ingebouwde en aangepaste geautomatiseerde taken gebruiken om uw

documenten te verwerken. U kunt uw taken organiseren in het Geautomatiseerde taken...

dialoogvenster.

· Zo opent u het Geautomatiseerde taken dialoogvenster. Klik op Gereedschappen >

Geautomatiseerde taken.

De werkbalk boven aan het Geautomatiseerde taken dialoogvenster bevat knoppen voor het maken,

wij zigen, kopiëren, wissen, importeren en exporteren van taken.

Om een document met een geautomatiseerde taak te verwerken, start u de taak in het Taken venster.

Aangepaste geautomatiseerde taken maken

U kunt uw eigen geautomatiseerde taken maken als u verwerkingsstappen nodig hebt die niet

beschikbaar zijn in de ingebouwde geautomatiseerde taken. De volgorde van de stappen in een

geautomatiseerde taak moet overeenkomen met de verwerkingsvolgorde in de OCR-editor.

1. Klik op de werkbalk op Nieuw.

2. Kies in het deelvenster links het OCR-project dat u wilt gebruiken:

398
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· Een nieuw OCR-project aanmaken

Als u deze optie kiest, wordt een nieuw OCR-project gemaakt als de taak wordt gestart.

U moet ook opgeven welke documentopties u wilt gebruiken voor het verwerken van uw

documenten: de algemene opties van het programma of de opties voor deze specifieke

taak.

· Een bestaand OCR-project selecteren

Selecteer deze optie als een taak afbeeldingen moet verwerken vanuit een bestaand

OCR-project.

· Het huidige OCR-project gebruiken

Selecteer deze optie als een taak afbeeldingen moet verwerken vanuit het huidige OCR-

project.

3. Kies hoe de afbeeldingen wilt vastleggen:

· Afbeelding of PDF openen

Selecteer deze optie als u wilt dat de taak afbeeldingen of PDF-documenten uit een

specifieke map verwerkt (waarbij  u de betreffende map opgeeft).

· Scannen

Selecteer deze optie als u enkele pagina's wilt scannen (waarbij  de huidige

scaninstellingen worden gebruikt).

Opmerking:

a. Deze stap is optioneel als u eerder hebt gekozen voor de Een bestaand OCR-project

selecteren of Het huidige OCR-project gebruiken opdracht.

b. Als afbeeldingen worden toegevoegd aan een OCR-project dat al afbeeldingen

bevat tijdens de uitvoering van de taak, worden alleen de nieuw toegevoegde

afbeeldingen verwerkt.

c. Als een te verwerken OCR-project al herkende pagina's en geanalyseerde pagina's

bevat, worden de herkende pagina's niet opnieuw verwerkt en worden de

geanalyseerde pagina's herkend.

4. Voeg de Analyseren stap toe om gebieden op de afbeeldingen te herkennen en deze stap

te configureren:

· De lay-out automatisch analyseren

ABBYY FineReader analyseert de afbeeldingen en identificeert de gebieden op basis van

de inhoud.

· Gebieden handmatig tekenen

ABBYY FineReader vraagt u om de relevante gebieden handmatig te tekenen.
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· Een gebiedsjabloon gebruiken

Selecteer deze optie als u een bestaande gebiedsjabloon wilt gebruiken voor de

analyse van het document. U moet een sjabloon selecteren of het programma u laten

vragen er een te selecteren wanneer de taak wordt opgestart. Zie voor meer informatie

Als u een groot aantal documenten met een vergelij kbare opmaak wilt verwerken .

5. Voeg de OCR stap toe als de afbeeldingen moeten worden herkend. Het programma

gebruikt de OCR-opties die u hebt opgegeven in de OCR-project stap.

 Als u de OCR stap toevoegt, wordt de Analyseren stap automatisch toegevoegd.

6. Voeg de OCR stap toe om de herkende tekst op te slaan in een indeling van uw keuze, de

tekst of afbeeldingen te e-mailen of een kopie van het OCR-project te maken. Een taak kan

bestaan uit meerdere stappen:

· Document opslaan

Hier geeft u de naam van het bestand op, evenals de indeling, de bestandsopties en de

map waarin het bestand moet worden opgeslagen.

 Om de aanmaak van een nieuwe map te vermijden elke keer dat een taak wordt

gestart, selecteert u Submappen maken met tijdsaanduiding.

· Document verzenden

Hier kunt u de toepassing selecteren waarin het resulterende document wordt geopend.

· Document e-mailen

Hier geeft u de naam van het bestand op, evenals de indeling, de bestandsopties en het

e-mailadres waarnaar het bestand moet worden verzonden.

· Afbeeldingen opslaan

Hier geeft u de naam van het bestand op, evenals de indeling, de bestandsopties en de

map waarin het afbeeldingbestand moet worden opgeslagen.

 Om alle afbeeldingen op te slaan in één bestand, selecteert u Opslaan als één

afbeeldingsbestand met meerdere pagina's (alleen voor TIFF, PDF, JB2, JBIG2 en DCX).

· Afbeeldingen e-mailen

Hier geeft u de naam van het bestand op, evenals de indeling, de bestandsopties en het

e-mailadres waarnaar het afbeeldingsbestand moet worden verzonden.

· OCR-project opslaan

Hier kunt u de map specificeren waarin het OCR-project wordt opgeslagen.

· Specificeer de opties die het programma moet gebruiken om de resultaten op te slaan.

U kunt kiezen tussen algemene opties die u bij  het opslaan hebt opgegeven of de opties

die u heeft ingesteld voor deze specifieke taak.
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7. Verwijder overbodige stappen uit de taak door te klikken op de  knop.

 Door het verwijderen van de ene stap verwijdert u soms automatisch een andere.

Bij voorbeeld bij  verwijdering van de Analyseren stap, wordt de OCR stap ook verwijderd,

omdat OCR niet kan worden uitgevoerd zonder eerst de afbeelding te analyseren.

8. Zodra u alle stappen hebt geconfigureerd, klikt u op Voltooien.

De nieuwe taak verschijnt in het Taken venster. 

 Om een geautomatiseerde taak op te slaan, klikt u op Exporteren op de taakbalk boven aan

Geautomatiseerde taken dialoogvenster en geeft u een naam en map op voor de taak.

 Om een eerder opgeslagen geautomatiseerde taak te laden, klikt u op Importeren op de taakbalk

boven aan Geautomatiseerde taken en selecteert u het bestand van de taak die u wilt importeren.
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ABBYY Hot Folder

(Niet beschikbaar in bepaalde versies van ABBYY FineReader. Zie ook: 

http://www.ABBYY.com/FineReader

ABBYY FineReader bevat ABBYY Hot Folder, een planningsmodule waarmee u een map met

afbeeldingen kunt selecteren die ABBYY FineReader automatisch moet verwerken. U kunt ABBYY

FineReader documenten laten verwerken als de computer inactief is, bij voorbeeld 's nachts.

Om de afbeeldingen in een map automatisch te kunnen verwerken, definieert u een verwerkingstaak

voor deze map en stelt u de opties in voor het openen van de afbeeldingen, OCR en het opslaan van

de documenten. U moet ook instellen hoe vaak ABBYY FineReader moet controleren of er nieuwe

afbeeldingen in de map aanwezig zijn (eenmalig of op regelmatige tijdstippen) en op welk tijdstip

de taak moet worden gestart.

 Om een taak te kunnen starten, moet de computer ingeschakeld zijn en moet u zich hebben

aangemeld.

ABBYY Hot Folder installeren

ABBYY Hot Folder wordt normaal gesproken tegelijk geïnstalleerd met ABBYY FineReader PDF. Als u

er tijdens de aangepaste installatie van ABBYY FineReader PDF niet heeft gekozen voor de installatie

van ABBYY Hot Folder kunt u dit later doen door onderstaande instructies te volgen.

Zo installeert u ABBYY Hot Folder:

1. Klik op de Start knop op Taakbalk en vervolgens op Configuratiescherm.

2. Klik op Programmas en Functies.

 Als u Windows 10 gebruikt, klikt u op Start  > Opties > Systeem > Toepassingen en

functies zijn.

3. Selecteer ABBYY FineReader PDF in de lij st met geïnstalleerde programma's en klik op

Wijzigen.

4. In het Aangepaste setup dialoogvenster, selecteert u ABBYY Hot Folder item.

5. Volg de instructies van de installatiewizard.

ABBYY Hot Folder starten

Zo start u ABBYY Hot Folder:

https://www.abbyy.com/FineReader/
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· Klik op Программы > ABBYY FineReader PDF en vervolgens op ABBYY Hot Folder (Start

 > Alle toepassingen > ABBYY FineReader PDF> ABBYY Hot Folder, als u Windows

10 gebruikt), of

· klik in ABBYY FineReader PDF en vervolgens op Hot Folder, of

· klik op het  pictogram op de Windows-taakbalk (dit pictogram wordt weergegeven als u

minimaal één taak heeft ingesteld).

Na het opstarten van ABBYY Hot Folder, wordt het hoofdvenster geopend.

Gebruik de knoppen op de werkbalk boven het venster om taken in te stellen, kopiëren en

verwijderen, om verwerkingen te initiëren en om rapporten weer te geven.

De ingestelde taken worden weergegeven in het ABBYY Hot Folder hoofdvenster. Voor elke taak

wordt het volledige pad naar de map, de status en de tijd van de volgende verwerkingssessie

weergegeven.

Een taak kan een van de volgende statussen hebben:

Status Beschrijving

 Wordt uitgevoerd...
De afbeeldingen in de map worden verwerkt.

 Gepland
U hebt ingesteld dat alleen bij  aanvang van de taak wordt

gecontroleerd welke afbeeldingen in de Hot Folder aanwezig zijn. De

begintijd wordt aangegeven in de Volgende starttijd kolom.

 Wordt bekeken...
U hebt ingesteld dat herhaaldelijk moet worden gecontroleerd welke

afbeeldingen in de Hot Folder aanwezig zijn. De begintijd wordt

aangegeven in de Volgende starttijd kolom.

 Gestopt
De verwerking is gepauzeerd door de gebruiker.

 Voltooid
De verwerking is voltooid.
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 Fout (zie log)
Er is een fout opgetreden bij  het verwerken van afbeeldingen in deze

map. De volledige tekst van de fout vindt u in het taaklog. Om te

achterhalen wat de oorzaak van de fout is, selecteert u de mislukte

map en klikt u vervolgens op de Log bekijken- knop op de werkbalk.

U kunt een taak voor toekomstig gebruik opslaan:

1. Klik op  > Exporteren...

2. In het dialoogvenster dat wordt geopend, voert u de naam van de taak in en geeft u een map

op waarin deze moet worden opgeslagen.

3. Klik op Opslaan.

Zo laadt u een eerder opgeslagen taak:

1. Klik op  > Importeren...

2. Selecteer een taak in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en klik op Openen-.

Zo maakt u een nieuwe taak:

1. Klik op de werkbalk van ABBYY Hot Folder op de Nieuw- knop.

2. In het Taaknaam veld, voert u een naam voor de taak in.

3. Geef een planning op voor de taak:

· Eenmaal uitvoeren (de taak wordt eenmaal uitgevoerd op het moment dat u

opgeeft) 

· Terugkerend (de taak wordt elke minuut, een keer per dag of een keer per maand

uitgevoerd op het moment dat u opgeeft)

4. Specificeer de map of het OCR-project met de afbeeldingen om te verwerken.

· Bestand uit map kunt u afbeeldingen in lokale mappen en netwerkmappen

verwerken.

· Bestand van FTP kunt u afbeeldingen in mappen op een FTP-server verwerken.

Als de toegang tot de FTP-map is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord,

geeft u deze op in de Gebruikersnaam en Wachtwoord velden. Als er geen

gebruikersnaam en wachtwoord vereist zijn, selecteert u de Anonieme gebruiker

optie.

· Bestand uit Outlook kunt u afbeeldingen in uw Postvak IN verwerken.
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· OCR-project opent u afbeeldingen in een FineReader-document.

 Voor meer info over documentkleuren, zie Functies van het document vaststellen

voorafgaand aan OCR .

Onder Oorspronkelijke bestanden specificeert u of de oorspronkelijke bestanden

moeten worden bewaard, verwijderd of verplaatst.

5. Bij  de Afbeeldingen analyseren en herkennen stap configureert u de documentanalyse en

OCR-opties.

· Vanuit de Documenttaal vervolgkeuzelij st selecteert u de talen van de teksten die

moeten worden herkend. 

 U kunt meerdere OCR-talen selecteren.

· Onder Instellingen documentverwerking specificeert u of een document moet

worden herkend of geanalyseerd en of de pagina-afbeeldingen moeten worden

voorbewerkt. Indien nodig kunt u nog meer opties voor OCR en het voorbewerken

van afbeeldingen kiezen door te klikken op Herkenningsopties... of

Voorbewerkingsopties... .

· Specificeer of het programma gebieden automatisch moet detecteren of een

gebiedsjabloon moet gebruiken.

· Als u lege pagina's automatisch uit documenten wilt verwijderen, selecteer dan de

optie Lege pagina's automatisch verwijderen in de groep Lege pagina's

verwijderen.

U kunt de optie Verwijderde lege pagina's verplaatsen naar de volgende map

gebruiken om de afbeeldingen van alle verwijderde lege pagina's op te slaan in de

opgegeven map.

6. Vanuit de Opslaan en delen vervolgkeuzelij st selecteert u hoe documenten moeten worden

opgeslagen.

a. Vanuit de Opslaan als vervolgkeuzelij st selecteert u de gewenste indeling.

Tip.  Klik op Opties... voor het selecteren van aanvullende opslagopties.

 Bij  het opslaan naar PDF moet u opgeven of de tekst op de afbeeldingen moet worden herkend of

dat de afbeeldingen moeten worden geconverteerd naar een PDF-document met alleen

afbeeldingen.

b. In het Map veld specificeert u een map waarin de documenten moeten worden

opgeslagen na de verwerking.

c. Vanuit de Uitvoer vervolgkeuzelij st selecteert u een opslagmethode:

· Een apart document voor elk bestand maken (de hiërarchie van de mappen

wordt behouden) maakt een apart document voor elk bestand.

351
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· Een apart document voor elke map maken (de hiërarchie van de mappen wordt

behouden) maakt één document voor alle bestanden die zijn opgeslagen in een

bepaalde map.

· Eén document voor alle bestanden maken maakt één document voor alle

bestanden.

d. In het Bestandsnaam veld voert u een naam in die moet worden toegewezen aan

documenten na verwerking.

Tip.  U kunt diverse opslagstappen specificeren voor een map om de verwerkingsresultaten in

meerdere indelingen op de slaan.

7. Klik op OK.

De ingestelde taak wordt weergegeven in het hoofdvenster van ABBYY Hot Folder.

 Taakbestanden worden bewaard in %Userprofile%

\AppData\Local\ABBYY\FineReader\16\HotFolder.

 Om een taak te kunnen starten, moet de computer ingeschakeld zijn en moet u zich hebben

aangemeld.

Om een melding te ontvangen telkens wanneer een taak is voltooid, klikt u op .

Een melding wordt weergegeven in een pop-upvenster boven de Windows-taakbalk.

Taakeigenschappen wijzigen

U kunt de eigenschappen van een bestaande taak wij zigen.

1. Stop de taak waarvan u de eigenschappen wilt wij zigen.

2. Klik op Wijzigen op de werkbalk boven in het venster ABBYY Hot Folder.

3. Breng de gewenste wij zigingen aan en klik op OK.

Verwerkingslog

Afbeeldingen in een Hot Folder worden verwerkt op basis van uw instellingen. ABBYY Hot Folder

houdt een gedetailleerd log bij  van alle bewerkingen.

Het logbestand bevat de volgende informatie:

· De naam van de taak en de bijbehorende instellingen 

· Eventuele fouten en waarschuwingen 
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· Statistieken (aantal verwerkte pagina's, aantal fouten en waarschuwingen, aantal

onduidelijke tekens) 

Om de logregistratie in te schakelen, klikt u op  op de werkbalk.

Het log wordt opgeslagen als TXT-bestand in de map waarin ook de bestanden met herkende tekst

worden bewaard.

U kunt een log als volgt weergeven:

1. Selecteer in het hoofdvenster van ABBYY Hot Folder de taak die u wilt onderzoeken.

2. Klik op de Log knop op de werkbalk boven het venster van ABBYY Hot Folder.
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ABBYY Documenten vergelijkenn
ABBYY Documenten vergelijken is een universele software-oplossing waarmee u twee verschillende

versies van hetzelfde document in verschillende indelingen kunt vergelijken.

Met ABBYY Documenten vergelijken kunt u belangrijke inconsistenties in de tekst detecteren en kunt u

de goedkeuring of publicatie van de verkeerde versie van een document voorkomen.

Belangrijkste functies 

· Vergelijk documenten met verschillende indelingen. Vergelijk een Microsoft Word-document

met een PDF-versie, een scan met een ODT-versie of elke combinatie van indelingen die

worden ondersteund door ABBYY FineReader PDF.

· Bekijk de versies naast elkaar, zodat u eenvoudig de verschillen ziet. Klik op een verschil in

het resultatenvenster en het betreffende fragment wordt direct gemarkeerd in beide versies. 

· Bekijk alleen belangrijke wij zigingen, zoals verwijderde, toegevoegde of bewerkte tekst.

Kleinere verschillen in de indeling, lettertypen, spaties en tabbladen worden genegeerd. 

· Sla documenten op als Microsoft Word-bestanden, waarbij  de verschillen worden

weergegeven met de functie Wij zigingen bijhouden.

Let op: een opgeslagen document is een herkende versie van het oorspronkelijke document,

wat inhoudt dat er visuele verschillen en herkenningsfouten in kunnen zitten. U moet daarom

een document van dit type gebruiken om de verschillen weer te geven.

· Sla documenten op als PDF-bestanden, met ieder verschil gemarkeerd met een opmerking.

· Sla vergelijkingsresultaten op als een Microsoft Word-tabel met de verschillen. 

Inhoud van het hoofdstuk 

· ABBYY Documenten vergelijken starten

· Documenten vergelijken

· Het hoofdvenster

· Vergelijkingsresultaten verbeteren

· Vergelijkingsresultaten weergeven

· Vergelijkingsresultaten opslaan
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ABBYY Documenten vergelijkenn starten

U kunt ABBYY Documenten vergelijken op veel verschillende manieren starten:

· Open het Nieuwe taak  venster, klik op het Vergelijken tabblad en vervolgens op de

ABBYY Documenten vergelijken openen taak.

· In het Nieuwe taak venster klikt u op Gereedschappen > Documenten vergelijken (u kunt

ABBYY Documenten vergelijken ook starten vanuit de PDF-editor  en de OCR-editor ).

· Klik op Start > ABBYY FineReader PDF > ABBYY Documenten vergelijken. (In Windows

10 klikt u op Start  en vervolgens op Alle toepassingen > ABBYY FineReader PDF >

ABBYY Documenten vergelijken.)

Er zijn ook andere manieren om een document te openen in ABBYY Documenten vergelijken:

· In de PDF-editor klikt u op de  knop op de hoofdwerkbalk.

· In de PDF-editor klikt u op Bestand > Documenten vergelijken.

Het document dat is geopend in de PDF-editor wordt geopend in ABBYY Documenten

vergelijken. Vervolgens opent u een andere versie van het document om de twee versies met

elkaar te vergelijken.

· In Windows Verkenner  klikt u met de rechtermuisknop op een bestand en klikt u op

Vergelijken met... in het snelmenu.

· In Windows Verkenner selecteert u twee bestanden, klikt u met de rechtermuisknop op een

van deze bestanden en klikt u op Documenten vergelijken... in het snelmenu.

 ABBYY Documenten vergelijken is niet beschikbaar in bepaalde versies van ABBYY FineReader. Zie

ook:  http://www.ABBYY.com/FineReader

14

52 195

260

https://www.abbyy.com/FineReader/
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Documenten vergelijken

Om twee versies van een document te vergelijken, voert u deze stappen uit: 

1. Start ABBYY Documenten vergelijken.

Zie ook:  ABBYY Documenten vergelij ken starten .

2. Open de documenten in ABBYY Documenten vergelijken. De documenten moeten een van

de ondersteunde indelingen .

Voer een van de volgende handelingen uit om een document te openen: 

· Sleep een document naar een van de twee weergavegebieden. 

· Klik ergens op een weergavegebied en blader naar de bestandslocatie. 

· Klik op de  knop op de werkbalk van een weergavegebied en blader naar het

gewenste document.

· Klik op een van de weergavegebieden en vervolgens op Bestand > Document

openen....

 U kunt naar een ander weergavegebied gaan door te drukken op Ctrl+Tab of

Alt+1/Alt+2.

· ABBYY Documenten vergelijken onthoudt onlangs vergeleken documentparen. 

Om een van de recentelijk vergeleken documenten te openen, selecteert u het uit de

vervolgkeuzelij st boven een weergavegebied. 

· Om een recentelijk vergeleken documentpaar te openen, klikt u op Bestand > Recente

vergelijkingen en selecteert u een documentpaar uit de lij st.

 U kunt ook een recentelijk vergeleken documentpaar openen in het Nieuwe taak

venster: klik op het Vergelijken tabblad en selecteer een documentpaar onder Recente

vergelijkingen.

3. Selecteer de taal van de documenten  in de lij st op het Vergelijken tabblad.

292
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341
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4. Klik op de Vergelijken knop op het VERGELIJKEN tabblad van het meest rechtse

deelvenster of klik op de Documenten vergelijken opdracht in het Vergelijken menu.

Er wordt een venster weergegeven met een voortgangsbalk, vergelijkingstips en

waarschuwingen.

Nadat de documenten zijn vergeleken, wordt een lij st met verschillen weergegeven op het

tabblad Verschillen. Alle verschillen worden in beide documenten gemarkeerd.

U kunt de Vergelijkingsresultaten opslaan:

· als een Microsoft Word-bestand waarbij  de verschillen worden weergegeven via de functie

Wij zigingen bijhouden. 

Let op: een opgeslagen document is een herkende versie van het oorspronkelijke document,

wat inhoudt dat er visuele verschillen en herkenningsfouten kunnen zijn. U moet daarom een

document van dit type gebruiken om de verschillen weer te geven.

· Als een PDF-document met opmerkingen.

· Als een Microsoft Word-tabel met de verschillen.

Om de vergelijkingsresultaten op te slaan, klikt u op de knop Opslaan... op het tabblad Verschillen.

Standaard worden de verschillen opgeslagen in de laatst geselecteerde bestandsindeling. Als u de

verschillen wilt opslaan in een andere indeling, kiest u de geschikte indeling in de vervolgkeuzelij st

naast de knop Opslaan.... 
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Zie ook:  Vergelij kingsresultaten weergeven , Vergelij kingsresultaten opslaan .

Het hoofdvenster

Na het opstarten van  ABBYY Documenten vergelijken wordt het hoofdvenster geopend. 

· Weergavegebied 1 geeft het eerste document weer.

· Weergavegebied 2 geeft het tweede document weer.

Tip.  U kunt de weergave van de documenten aanpassen:

· Zoom in door te drukken op Ctrl+=, zoom uit door te drukken op Ctrl+- of druk op Ctrl+0

om het zoomniveau terug te zetten. U kunt dit ook doen met de opdrachten in het snelmenu

van het document en met de  knoppen boven het document.

· Pas de weergave van de weergavegebieden aan door te klikken op Weergave >

Documentdeelvenster horizontaal splitsen. Hierdoor wordt het weergavevenster

horizontaal gesplitst, waarbij  het ene document boven het andere wordt weergegeven.

· Het Vergelijken tabblad van het meest rechtse deelvenster bevat de

vergelijkingsinstellingen.

· Het Verschillen tabblad van het meest rechtse deelvenster bevat een lij st van verschillen

tussen de twee documenten (de lij st wordt alleen weergegeven nadat u de documenten met

elkaar heeft vergeleken).

Zie voor meer informatie over de diverse verschillen die kunnen worden gedetecteerd en hoe u

erdoorheen bladert Vergelij kingsresultaten weergeven .

298 300
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Vergelijkingsresultaten verbeteren

ABBYY Documenten vergelijken bevat een aantal extra opties voor een meer accurate

documentvergelijking. U kunt deze opties op een van de volgende manieren configureren:

· Klik op het Vergelijken tabblad van het meest rechtse deelvenster.

· Klik op Vergelijken > Geavanceerd.

Vergelijken tabblad
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Dit tabblad biedt de volgende instellingen:

· Verschillen in interpunctie zoeken

Selecteer deze optie voor het herkennen van verschillen in leestekens en woordafbrekingen. 

· Verschillen van één letter zoeken

Selecteer deze optie voor het herkennen van de verschillen in spelling. 

Geavanceerde opties 

De volgende geavanceerde opties zijn beschikbaar:

· PDF-herkenningsmodus 

Het selecteren van de juiste herkenningsmodus is van essentieel belang voor een accurate

vergelijking van PDF-documenten. 

ABBYY Documenten vergelijken biedt drie PDF-herkenningsmodi: 

o Alleen tekst van PDF gebruiken

Dit is de standaardmodus voor PDF-documenten met een tekstlaag. ABBYY Documenten

vergelijken gebruikt de tekstlaag voor de vergelijking. 

o Automatisch kiezen tussen OCR en Tekst van PDF

Wanneer deze modus is ingeschakeld, controleert ABBYY Documenten vergelijken de

kwaliteit van de oorspronkelijke tekstlaag. Als het programma vaststelt dat de

oorspronkelijke tekstlaag goed genoeg is, zal het de oorspronkelijke tekstlaag gebruiken.

Anders zal het programma het document herkennen en de resulterende tekstlaag

gebruiken.

o OCR gebruiken

In deze modus gebruikt het programma OCR om de tekst uit documenten te extraheren.

Het duurt dan langer om de documenten te vergelijken, maar de vergelijkingsresultaten

zijn wel betrouwbaarder. 

 Deze opties zijn bedoeld voor PDF-documenten met een tekstlaag en illustraties.

Doorgaans worden dergelijke PDF-documenten gemaakt door bewerkbare

documentbestanden te converteren naar PDF. Andere soorten PDF-documenten - zoals

doorzoekbare PDF-documenten of PDF-bestanden met alleen afbeeldingen - vereisen

geen aanvullende OCR-opties en worden altijd verwerkt in de OCR gebruiken modus.

· Kop- en voetteksten automatisch zoeken

Schakel deze optie uit als het document geen kop- of voetteksten bevat.

· Geavanceerde opties herstellen

Selecteer deze opdracht om de standaardinstellingen te herstellen. 
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Vergelijkingsresultaten weergeven

De verschillen die het programma heeft gedetecteerd, worden gemarkeerd in de twee documenten

en worden ook opgesomd in het deelvenster aan de rechterkant. 

ABBYY Documenten vergelijken herkent de volgende soorten verschillen: 

·

·

·

Elk item in de lij st met verschillen bevat een verwijderd, ingevoegd of bewerkt tekstfragment en de

nummers van de pagina's waarop deze tekst in elk document voorkomt. Om een verschil naar het

klembord te kopiëren, klikt u met de rechtermuisknop en klikt u op Verschil kopiëren in het

snelmenu. Of selecteer het en klik op Bewerken > Verschil kopiëren.

 Als een tekstfragment is bewerkt, worden zowel de oude als de nieuwe versies van het fragment

weergegeven in het meest rechtse deelvenster. 

Het aantal gedetecteerde verschillen wordt weergegeven op twee locaties:

· Op de rode balk die wordt weergegeven aan de bovenkant van het weergavegebied nadat u

de documenten heeft vergeleken: 

· Naast de titel van het Verschillen tabblad van het meest rechtse deelvenster:

.
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Als u een verschil selecteert op het Verschillen tabblad, worden de tekstverschillen in beide

documenten naast elkaar weergegeven.

U kunt de verschillen op de volgende manieren bekijken: 

· Klik op een verschil in een van de twee documenten. 

· Gebruik sneltoetsen : Ctrl+pijl naar rechts/Ctrl+pijl naar links.

· Gebruik de  en  knoppen op het Verschillen tabblad. 

· Klik op Vergelijken en vervolgens op Volgend verschil of Vorig verschil.

 U kunt ook de twee versies tegelijkertijd doorlopen om de veranderingen naast elkaar te zien. 

Gesynchroniseerd scrollen is standaard ingeschakeld. Om dit uit te schakelen, klikt u op Aanpassen

aan breedte in het Weergave en schakelt u de Scrollen synchroniseren- optie uit. U kunt ook met de

rechtermuisknop klikken op een document en de Scrollen synchroniseren- optie uitschakelen in het

snelmenu, of klikken op de  knop boven een van de documenten.

Verschillen groeperen 

ABBYY Documenten vergelijken groepeert de gedetecteerde verschillen, zodat u kleine veranderingen

kunt negeren en zich kunt richten op de grotere verschillen. 

De gedetecteerde verschillen kunnen in een van drie groepen worden geplaatst: 

· Hoofdtekst 

Deze groep bevat de grotere verschillen die zijn aangetroffen in de hoofdtekst van de twee

documenten. 

· Kop- en voetregels 

Deze groep bevat de verschillen die zijn aangetroffen in de kop- en voetregels van de twee

documenten (bij voorbeeld verschillen in paginanummers). 

· Nummering

Deze groep bevat de verschillen in nummers in de twee documenten, bij voorbeeld

verschillen in de nummering van een lij st.

Om de groepering van verschillen uit te schakelen, klikt u op de  knop op de Verschillen tabblad

van het meest rechtse deelvenster.

U kunt een verschil op de volgende manieren verwijderen uit de lij st:

· Klik op de  knop op de Verschillen tabblad.

· Klik met de rechtermuisknop op het verschil en klik op Verschil negeren in het snelmenu.

404
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 Om meerdere verschillen tegelijkertijd te verwijderen, selecteert u ze terwij l u drukt op de Ctrl

toets.

 Om alle identieke verschillen te negeren, kiest u de opdracht Identieke verschillen negeren in het

snelmenu.

 Verschillen die u heeft verwijderd uit de lij st worden niet weergegeven in het vergelijkingsverslag. 

Vergelijkingsresultaten opslaan

U kunt het volgende opslaan:

1. Een van de documenten als een Microsoft Word-bestand waarbij  de verschillen worden

weergegeven met de functie Wij zigingen bijhouden.  

Om dit te doen, klikt u op de knop Opslaan... op het tabblad Verschillen en kiest u DOCX

met wijzigingen bijhouden voor document 1 / document 2. 

Let op: een opgeslagen document is een herkende versie van het oorspronkelijke

document, wat inhoudt dat er visuele verschillen en herkenningsfouten kunnen zijn. U moet

daarom een document van dit type gebruiken om de verschillen weer te geven.

2. Een van de documenten als een PDF-bestand met de gedetecteerde verschillen als

opmerkingen. 

Om dit te doen, klikt u op de knop Opslaan... op het tabblad Verschillen en kiest u PDF

met opmerkingen voor document 1 / document 2.

3. De lij st met verschillen als een Microsoft Word-tabel. 

Om dit te doen, klikt u op de knop Opslaan... op het tabblad Verschillen en kiest u

Vergelijkend rapport.
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ABBYY Screenshot Reader
ABBYY Screenshot Reader is een gebruiksvriendelijke applicatie voor het maken van screenshots en

het vastleggen van teksten op het scherm.

Functies van ABBYY Screenshot Reader: 

· Screenshots maken 

· Screenshots omzetten in bewerkbare tekst 

· Alle voordelen van de ABBYY OCR-technologie 

ABBYY Screenshot Reader heeft een eenvoudige en intuïtieve interface, waardoor u geen

specialistische kennis nodig heeft om screenshots te maken en de tekst erin te herkennen. Open een

venster van een toepassing en selecteer het gedeelte van het computerscherm dat u wilt

'fotograferen'. U kunt het screenshot vervolgens herkennen en de afbeelding en de herkende tekst

opslaan.

 ABBYY Screenshot Reader is beschikbaar voor geregistreerde gebruikers van bepaalde ABBYY-

producten. Zie voor meer informatie over het registreren van uw exemplaar van ABBYY FineReader

PDF ABBYY FineReader registreren .

· ABBYY Screenshot Reader installeren en starten 

· Screenshots maken en tekst herkennen 

· Extra opties 

· Tips 

ABBYY Screenshot Reader installeren en starten

ABBYY Screenshot Reader wordt normaal gesproken tegelijk geïnstalleerd met ABBYY FineReader

PDF.

U start ABBYY Screenshot Reader door te klikken op het pictogram van ABBYY Screenshot Reader 

op de taakbalk.

 U kunt ABBYY Screenshot Reader ook op andere manieren starten:

· Open het Nieuwe taak venster van ABBYY FineReader PDF en klik op Screenshot Reader in

het Gereedschappen menu.

· Open de PDF-editor en klik op Screenshot Reader in het Gereedschappen menu.

· Open de OCR-editor en klik op Screenshot Reader in het Gereedschappen menu.

396
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· In Microsoft Windows klikt u op de Start knop en klik vervolgens op ABBYY FineReader

PDF > ABBYY Screenshot Reader in het Start- menu. Als u Windows 10 gebruikt, klikt u op

de  knop en klik vervolgens op Alle toepassingen > ABBYY FineReader PDF > ABBYY

Screenshot Reader in het Start- menu.

Screenshots maken en tekst herkennen 

ABBYY Screenshot Reader kan screenshots maken van geselecteerde gebieden van het

computerscherm en deze vervolgens opslaan als een bestand, kopiëren naar het Klembord of

doorsturen naar de OCR-editor .

Na het opstarten van ABBYY Screenshot Reader wordt het ABBYY Screenshot Reader venster

weergegeven op uw computerscherm.

Het ABBYY Screenshot Reader venster bevat gereedschappen voor het herkennen van tekst en

tabellen op het computerscherm, voor het maken van screenshots van geselecteerde gebieden van

het scherm en voor het instellen van de toepassing. 

Zo maakt u een screenshot of herkent u een tekstfragment: 

1. Selecteer een methode voor het vastleggen van de Vastleggen- vervolgkeuze- lij st. 

· Gebied

Hiermee kunt u een vast te leggen gebied selecteren. 

· Venster

Hiermee legt u een specifiek deel van het scherm vast (bij voorbeeld een venster, een

deel van een venster of een werkbalk). 

· Scherm

Hiermee legt u het gehele scherm vast. 

· Getimed scherm

Hiermee legt u het gehele scherm vast met een vertraging van vij f seconden. 

2. Selecteer de taal van de tekst die u wilt herkennen met de Taal- vervolgkeuzelij st.

3. In de Verzenden- vervolgkeuzelij st selecteert u de applicatie waarnaar u de afbeelding of

de herkende tekst wilt sturen. 

De tekst en de screenshots worden: 

195
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· naar het Klembord gekopieerd (bij  selectie van Tekst naar Klembord, Tabel naar

Klembord of Afbeelding naar Klembord vanuit de Verzenden- vervolgkeuzelij st).

· in een nieuw document geplaatst (bij  selectie van Tekst naar Microsoft Word [1] of

Tabel naar Microsoft Excel [2] van de Verzenden- vervolgkeuzelij st).

· opgeslagen als een bestand (bij  selectie van Tekst naar bestand, Tabel naar bestand of

Afbeelding naar bestand vanuit de Verzenden- vervolgkeuzelij st). Het Opslaan als

dialoogvenster wordt geopend en u moet de naam en de indeling voor het bestand

invoeren.

· geopend in de OCR-editor van ABBYY FineReader PDF (bij  selectie van Afbeelding naar

OCR-editor [3] in de Verzenden- vervolgkeuzelij st). Selecteer dit item als het

schermgebied zowel tekst als afbeeldingen bevat.

· als *.bmp-bestand bijgevoegd bij  een nieuw e-mailbericht (bij  selectie van Afbeelding

naar e-mail vanuit de Verzenden- vervolgkeuzelij st).

 Dit item vereist: 

[1] Microsoft Word

[2] Microsoft Excel

[3] ABBYY FineReader PDF

4. Klik op de  knop.

Afhankelijk van het item dat u in de lij st met screenshots selecteert, zal het screenshot

automatisch worden gemaakt of wordt het gereedschap weergegeven waarmee u het

gewenste gebied kunt selecteren: 

· Bij  selectie van Gebied vanuit de Vastleggen- vervolgkeuzelij st, wordt een gebied van

het scherm geselecteerd.

· Om de randen van een gebied te verplaatsen, plaatst u de muisaanwij zer op een rand en

versleept u deze met de linkermuisknop ingedrukt. Om een gebied te verplaatsen,

selecteert u het gebied en verplaatst u het met de linkermuisknop ingedrukt. Als u het

gewenste gebied heeft geselecteerd, klikt u op de Vastleggen knop.

· Bij  selectie van Venster vanuit de Vastleggen- vervolgkeuzelij st,plaatst u de muispij l op

het gewenste gebied en klikt u met de linkermuisknop als het gekleurde kader

verschijnt. 

· Bij  selectie van Scherm of Getimed scherm vanuit de Vastleggen-

vervolgkeuzelij stwordt het screenshot direct gemaakt.
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Opmerkingen.

1. Om het vastleggen van het scherm te annuleren, drukt u op de Esc toets of klikt u met de

rechtermuisknop.  

2. Om het herkennen te annuleren, klikt u op de Stoppen knop of drukt u op de Esc toets.

Extra opties 

Om de extra opties te selecteren, klikt u met de rechtermuisknop op het ABBYY Screenshot Reader-

 pictogram op de taakbalk en klikt u op Opties. De volgende opties zijn beschikbaar:

· Altijd op voorgrond

Houdt de ABBYY Screenshot Reader-werkbalk zichtbaar op alle andere vensters tijdens het

schakelen tussen applicaties. 

· Uitvoeren bij opstarten

Start ABBYY Screenshot Reader tijdens het opstarten van uw computer. 

· Geluid inschakelen

Laat een geluid horen als ABBYY Screenshot Reader een schermgebied naar het klembord

kopieert. 

Tips 

1. Werken met teksten in verschillende talen 

Selecteer een tekstfragment dat volledig is geschreven in één taal. Voordat u begint met de

herkenningsprocedure, zorgt u ervoor dat de taal die u hebt geselecteerd in de Taal

vervolgkeuzelij st overeenkomt met de taal van het tekstfragment. Selecteer anders de juiste

taal. 

2. Als de vereiste taal niet in de lij st staat, selecteert u Meer talen... vanuit de Taal

vervolgkeuzelij st en selecteert u de gewenste taal in het dialoogvenster dat wordt geopend.

Als u de vereiste taal niet kunt vinden in de lij st met beschikbare talen: 

· ABBYY Screenshot Reader biedt geen ondersteuning voor deze taal. Zie voor de

volledige lij st van ondersteunde talen http://www.abbyy.com. Het aantal ondersteunde

talen is afhankelijk van de versie van de applicatie.

· Deze taal is mogelijk uitgeschakeld tijdens de aangepaste installatie. Zo installeert u

OCR-talen:

a. Open het configuratiescherm door te klikken op Start > Configuratiescherm.

https://www.abbyy.com
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b. In het Configuratiescherm venster, klik op het Programma's toevoegen of

verwijderen item.

 Als u Windows 10 gebruikt, klikt u op de  knop en klik vervolgens op Opties >

Systeem > Toepassingen en functies zijn.

c. Selecteer ABBYY FineReader PDF in de lij st met geïnstalleerde software en klik op

de Wijzigen knop.

d. Selecteer de gewenste talen in het Aangepaste setup dialoogvenster.

e. Volg de instructies van het installatieprogramma.   

3. Als het geselecteerde gebied zowel tekst als illustraties bevat:

In de Verzenden- vervolgkeuzelij stklikt u op Afbeelding naar OCR-editor. Het screenshot

wordt toegevoegd aan een OCR-project in de OCR-editor van ABBYY FineReader PDF, waar

u het kunt verwerken en herkennen. Als de OCR-editor al is geopend, zal de afbeelding

worden toegevoegd aan het huidige OCR-project. Anders wordt een nieuw OCR-project

gemaakt, waaraan de afbeelding wordt toegevoegd.
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Referentie
Dit hoofdstuk bevat antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Inhoud van het hoofdstuk

· Typen PDF-documenten

· Scantips

· Documenten fotograferen

· Het dialoogscherm Opties

· Indelingsinstellingen

· Ondersteunde talen voor OCR en documentvergelijking

· Ondersteunde bestandsindelingen

· Functies van het document vaststellen voorafgaand aan OCR

· Opties voor het bewerken van afbeeldingen

· OCR-opties

· Werken met complex-script talen

· Ondersteunde interfacetalen

· Huidige datum en tijd op stempels en in Bates-nummers

· Lettertypen die nodig zijn voor de juiste weergave van teksten in ondersteunde talen

· Reguliere expressies
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Zo stelt u ABBYY FineReader PDF 16 in als uw standaard PDF-viewer

 ABBYY FineReader PDF instellen als uw standaard PDF-viewer:

1. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig PDF-bestand in Windows Verkenner en klik

op Eigenschappen in het snelmenu.

Het dialoogvenster Eigenschappen wordt geopend.



308

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

2. Op het tabblad Algemeen klikt u op de knop Wijzigen om de toepassing te wij zigen die u

gebruikt om PDF-bestanden te openen.

Er wordt een lij st met toepassingen weergegeven.

3. Selecteer in de lij st met toepassingen ABBYY FineReader PDF.

Let op: Als u ABBYY FineReader PDF niet ziet in de lij st, kunt u omlaag schuiven. Klik op

Meer apps om meer toepassingen te zien.

4. Klik op OK.
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Typen PDF-documenten

De functies van een PDF-document zijn afhankelijk van het programma waarmee het is gemaakt.

Sommige PDF-documenten zijn doorzoekbaar en bevatten tekst die u kunt kopiëren, terwij l dit met

andere documenten alleen mogelijk is wanneer u ze opent in speciale toepassingen, zoals ABBYY

FineReader. Er zijn drie verschillende typen PDF-documenten.

PDF-documenten met alleen afbeeldingen

PDF-documenten met alleen afbeeldingen die zijn gemaakt van scans of papieren documenten. Ze

bevatten alleen afbeeldingen van pagina's en hebben geen tekstlaag. PDF-documenten met alleen

afbeeldingen zijn niet doorzoekbaar en de tekst kan niet worden gewij zigd of gemarkeerd in

toepassingen voor het bekijken van PDF-documenten.

ABBYY FineReader PDF maakt gebruik van een speciaal achtergrondproces voor OCR,  dat

documenten met alleen afbeeldingen voorziet van een tijdelijke tekstlaag. Zo wordt het mogelijk om

tekst te zoeken en te kopiëren, en zelfs om pagina-afbeeldingen te bewerken. . Bovendien laat

ABBYY FineReader PDF u deze tekstlaag opslaan  in het document, zodat de tekst in het document

kan worden doorzocht en gekopieerd naar andere toepassingen. Zie ook:  PDF-instellingen .

Doorzoekbare PDF-documenten

Doorzoekbare PDF-documenten bestaan uit afbeeldingen van pagina's met een tekstlaag eronder.

Documenten van dit type worden meestal gemaakt door het scannen van papieren documenten,

waarna de herkende tekst wordt opgeslagen in een tekstlaag.

Als u een PDF-document opent in ABBYY FineReader, wordt gecontroleerd of het document een

bruikbare tekstlaag bevat. Zie ook:  OCR-opties . Als er een tekstlaag aanwezig is, kan de tekst in

het document worden doorzocht en gekopieerd in elke PDF-toepassing. In tegenstelling tot veel

andere PDF-toepassingen, kunt u met ABBYY FineReader ook de tekst in doorzoekbare PDF-

documenten bewerken.

In ABBYY FineReader kunt u op de volgende manieren doorzoekbare PDF-documenten maken:

1. Toevoegen van een tekstlaag  aan een PDF-document met alleen afbeeldingen.

2. Converteren van PDF-documenten en afbeeldingsbestanden naar een doorzoekbare PDF-

indeling. Om dit te doen, activeert u de Tekst onder het paginabeeld optie in de

Instellingen voor doorzoekbare PDF optiegroep voor de PDF-bestandsindeling. Zie ook: 

PDF-instellingen .

61

93

104

325

357

104

325



310

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

PDF-documenten die zijn gemaakt in andere toepassingen

Doorzoekbare PDF-documenten kunnen worden gemaakt van documenten in verschillende

bewerkbare indelingen (zoals DOCX). Documenten van dit type bevatten een tekstlaag en illustraties,

maar geen pagina-afbeeldingen. Deze documenten zijn doorzoekbaar en hun tekst en afbeeldingen

kunnen worden gekopieerd en bewerkt, tenzij  dergelijke handelingen zijn beveiligd met een

wachtwoord dat niet bekend is bij  de gebruiker.

PDF-documenten van dit type kunnen worden gemaakt door:

1. Het openen van een bewerkbaar document in het programma waarin het werd gemaakt en

dit op te slaan als PDF-document.

2. Het converteren van een ander type PDF-document of een document in een andere

indeling naar dit type PDF met ABBYY FineReader (bij  de instellingen voor de PDF-

bestandsindeling activeert u de Alleen tekst en illustraties optie in de Instellingen voor

doorzoekbare PDF optiegroep). Zie ook:  PDF-instellingen . 

Het resulterende document is eenvoudiger te bewerken dan andere typen PDF-documenten, maar

kan visueel afwijken van het origineel.

325
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Scantips

U kunt de scaninstellingen regelen in het dialoogvenster voor het scannen van ABBYY FineReader. 

· Zorg dat de scanner goed is aangesloten op uw computer en schakel het apparaat in. 

Raadpleeg de documentatie bij  de scanner om er zeker van te zijn dat deze correct is

geïnstalleerd. Zorg dat u software installeert die bij  de scanner is meegeleverd. Sommige

scanners moeten zijn ingeschakeld voordat de computer waarop ze zijn aangesloten wordt

ingeschakeld. 

· Zorg ervoor dat de pagina's in de scanner zo recht mogelijk liggen. Plaats uw documenten

op de juiste manier met de bedrukte zijde naar beneden op de scanner. Scheef geplaatste

documenten worden wellicht niet correct geconverteerd. 

·  Als u documenten scant die op een gewone printer zijn afgedrukt, kunt u voor een optimaal

resultaat het best grij swaarden en een resolutie  van 300 dpi gebruiken. 

De kwaliteit van de herkenning is afhankelijk van de kwaliteit van het papieren document en

van de instellingen die werden gebruikt voor het scannen van het document. Een slechte

afbeeldingskwaliteit kan de kwaliteit van de conversie ook aantasten. Zorg ervoor dat u

scanparameters gebruikt die passen bij  uw document .

Er zijn verschillende manieren om de scaninterface te openen:

· Open het Nieuwe taak scherm, klik op het Scannen tabblad en klik vervolgens op

OCR-editor of op een andere taak op dit tabblad.

· In het OCR Editor klikt u op de Scannen knop op de hoofdwerkbalk.

· In de PDF-editor klikt u op de  knop op de hoofdwerkbalk en

vervolgens op Toevoegen vanuit scanner... in onderstaand menu.

U kunt de volgende scaninstellingen opgeven:

Kleurmodus

Hiermee kunt u de scanmodus selecteren: kleur, grij swaarden (de beste modus voor OCR) of zwart-wit.

313
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Helderheid

Hiermee wij zigt u de scanhelderheid.

ABBYY FineReader geeft tijdens het scannen een waarschuwingsbericht weer als de helderheid  te

laag of te hoog is. Mogelijk moet u ook de helderheid aanpassen als u scant in zwart-wit. 

 In de meeste gevallen werkt 50% goed. 

Als de resulterende afbeelding te veel vage of dikke tekens bevat, raadpleeg dan de onderstaande

tabel om een oplossing te vinden.

Fouten in afbeeldingen Aanbevelingen 

Deze afbeelding is geschikt voor tekstherkenning. 

Tekens zijn erg dun en onduidelijk 

· Verlaag de helderheid om de afbeelding donkerder

te maken.

· Scan in grij swaarden (de helderheid wordt in deze

modus automatisch aangepast).

Tekens zijn erg dik en plakken aan elkaar 

· Verhoog de helderheid om de afbeelding lichter te

maken.

· Scan in grij swaarden (de helderheid wordt in deze

modus automatisch aangepast).

Scanresolutie

Hiermee wij zigt u de scanresolutie.

De kwaliteit van de herkenning is afhankelijk van de resolutie van de documentafbeelding. Een

slechte afbeeldingskwaliteit kan de kwaliteit van de conversie ook aantasten. 

We raden aan documenten te scannen op 300 dpi .

 Voor de beste herkenningsresultaten moeten verticale en horizontale resoluties dezelfde zijn. 

Als u een te hoge resolutie instelt (meer dan 600 dpi) duurt OCR langer. Een hogere resolutie levert

nauwelijks betere OCR-resultaten op. 

Als u een zeer lage resolutie instelt (minder dan 150 dpi) wordt de OCR-kwaliteit lager. 

U moet de resolutie van een afbeelding mogelijk aanpassen als: 

· de resolutie van uw afbeelding lager is dan 250 dpi of hoger dan 600 dpi.

· de afbeelding een niet-standaard resolutie heeft. 

Sommige faxen hebben bij voorbeeld een resolutie van 204 x 96 dpi. 

Afbeelding bijsnijden

398
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Hiermee kunt u een vooringesteld scangebied kiezen of het scangebied handmatig instellen.
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Scanopties voor documenten met meerdere pagina's 

Specificeer instellingen voor het scannen van documenten met meerdere pagina's als uw scanner de

volgende functies ondersteunt: dubbelzijdig scannen, automatic document feeding (ADF), pauzes

tussen automatische scans, etc.

Tegenoverliggende pagina's scannen 

Als u een boek scant, bevat de gescande afbeelding meestal twee tegenoverliggende pagina's. 

Om de OCR-kwaliteit te verbeteren, moeten afbeeldingen met tegenoverliggende pagina's worden

gesplitst in twee verschillende afbeeldingen. ABBYY FineReader PDF beschikt over een speciale

modus die dergelijke afbeeldingen automatisch splitst in afzonderlijke pagina's binnen het OCR-

project. 

Volg deze instructies voor het scannen van tegenoverliggende pagina's uit een boek of dubbele

pagina's. 

1. Klik op Gereedschappen > Opties... en open het Opties dialoogvenster. Klik vervolgens op

het Afbeelding verwerken tabblad.

2. Selecteer de Linker- en rechterpagina's splitsen optie in de Instellingen afbeeldingen

voorbewerken (van toepassing op conversie en OCR) optiegroep.

 Zorg ervoor dat de scans de juiste paginastand hebben of activeer de Paginastand

corrigeren optie. Als een scan met tegenoverliggende pagina's niet de juiste paginastand

heeft (en bij voorbeeld ondersteboven staat), worden tegenoverliggende pagina's niet

gesplitst.

3. Scan de tegenoverliggende pagina's. 

 U kunt nog andere opties voor beeldverwerking instellen. Zie ook:  Opties voor het bewerken van

afbeeldingen . 

U kunt tegenoverliggende pagina's ook handmatig splitsen: 

1. Open de Afbeeldingseditor door te klikken op de  knop op de taakbalk van

het Afbeelding- deelvenster.

2. Gebruik het gereedschap in de Splitsen sectie van het deelvenster uiterst links om de

pagina te splitsen.

355
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Zie ook: 

· Opties voor het bewerken van afbeeldingen

· Functies van het document vaststellen voorafgaand aan OCR

· Als uw documentafbeelding fouten bevat en de OCR-nauwkeurigheid laag is

354
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Documenten fotograferen

Scannen is niet de enige manier om afbeeldingen te maken van uw documenten. U kunt ook

documenten fotograferen met een camera of mobiele telefoon open de foto's in ABBYY

FineReader  om ze te herkennen.

Bij  het maken van foto's van documenten moet u voor een optimale herkenning met een aantal

factoren rekening houden. Deze factoren worden nader belicht in onderstaande paragrafen: 

· Cameravereisten 

· Belichting 

· Fotograferen 

· Een afbeelding verbeteren 

Cameravereisten 

Uw camera moet voldoen aan de volgende vereisten om documentafbeeldingen te verkrijgen die

correct kunnen worden herkend. 

Aanbevolen eigenschappen camera 

· Resolutie: Beeldsensor: 5 miljoen pixels voor A4-pagina's. Kleinere sensors kunnen voldoen

voor het fotograferen van kleine documenten zoals visitekaartjes. 

· Mogelijkheid om de flitser uit te schakelen 

· Handmatige controle over de diafragmaopening, ofwel halfautomatisch ofwel volledig

handmatige modus

· Handmatige scherpstelling 

·  Een stabilisatiesysteem (voor beeldstabilisatie) of de mogelijkheid om een statief te

gebruiken

· Optische zoom 

Minimale vereisten 

· Beeldsensor: 2 miljoen pixels voor A4-pagina's. 

· Variabele brandpuntsafstand. 

 Raadpleeg voor meer informatie over uw camera de documentatie die bij  de camera is geleverd. 

Belichting 

Belichting verbetert de kwaliteit van de resulterende foto aanzienlijk. 

202
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De beste resultaten worden bereikt met helder en gelijkmatig verdeeld licht, liefst daglicht. Op een

zonnige dag kunt u de sluitertijd verhogen om een scherper beeld te krijgen. 

Flitser en bijkomende lichtbronnen 

· Als u bij  kunstlicht fotografeert, moet u twee lichtbronnen gebruiken die zodanig zijn

geplaatst dat er geen schaduwen of glans ontstaan. 

· Als er genoeg licht is, schakel de flitser dan uit om weerkaatsing op de pagina en schaduwen

te voorkomen. Bij  gebruik van de flitser wegens ongunstige lichtomstandigheden moet u van

een afstand van ongeveer 50 cm fotograferen. 

 U kunt beter geen flitser gebruiken als u documenten met glanzend papier fotografeert.

Vergelijk een afbeelding met weerkaatsing met een afbeelding van goede kwaliteit:   

Als de afbeelding te donker is. 

· Stel een lagere waarde in voor de sluiter om het diafragma te openen. 

· Stel een hogere ISO-waarde in. 

· Gebruik handmatige scherpstelling, automatische scherpstelling kan mislukken bij  te weinig

licht. 

Vergelijk een te donkere afbeelding met een afbeelding van goede kwaliteit: 

Fotograferen 
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Om foto's te nemen van goede kwaliteit, moet u de camera op de juiste manier plaatsen en deze

eenvoudige richtlijnen volgen: 

· Gebruik een statief waar mogelijk. 

· De lens moet parallel ten opzichte van de pagina worden geplaatst. De afstand tussen de

camera en het document moet zo gekozen zijn, dat de volledige pagina binnen het kader

past als u inzoomt. In de meeste gevallen ligt deze afstand tussen 50 en 60 cm. 

· Maak het papieren document of de boekpagina's plat (vooral in het geval van dikke

boeken). De tekstregels mogen niet meer dan 20 graden cursief staan, anders wordt de tekst

mogelijk niet correct geconverteerd. 

· Stel scherp op het middelpunt van de afbeelding om scherpere afbeeldingen te krijgen. 

· Schakel de stabilisatiefunctie in, aangezien langere belichting bij  slechte verlichting voor een

onscherp beeld kan zorgen. 

· Gebruik de functie voor automatische sluiter. Dit voorkomt dat de camera beweegt als u de

sluiter activeert. Het gebruik van de automatische sluiter wordt aanbevolen, ook als u een

statief gebruikt. 

Een afbeelding verbeteren in het geval dat: 

· de afbeelding te donker is of als het contrast te laag is. 

Oplossing:  probeer een heldere verlichting. Probeer een lager diafragma als dit niet

mogelijk is. 

· de foto niet scherp genoeg is. 

Oplossing:  automatisch scherpstellen werkt vaak niet bij  weinig licht of vanaf een te kleine

afstand. probeer een heldere verlichting. Gebruik een statief en een zelfontspanner om te

voorkomen dat de camera beweegt als de foto wordt gemaakt. 

Als een afbeelding wat wazig is, kunt u het Fotocorrectie gereedschap in de afbeeldingseditor

van de OCR-editor gebruiken voor een beter resultaat. Zie ook:  Als uw documentafbeelding

fouten bevat en de OCR-nauwkeurigheid laag is .213
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· de foto niet scherp genoeg is. 

Oplossing:  probeer een hoger diafragma. Fotografeer vanaf een grotere afstand met

maximale zoom. Stel scherp op een punt tussen het midden en de rand van de pagina. 

· de flitser weerkaatsing veroorzaakt. 

Oplossing: zet de flitser uit of probeer een andere lichtbron en vergroot de afstand tussen

de camera en het document.
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Het dialoogscherm Opties

Het Opties dialoogscherm bevat verschillende opties om te bepalen hoe documenten moeten

worden gescand, geopend, herkend en opgeslagen in verschillende indelingen. Ook kunt u hier OCR-

talen, de interfacetaal, het afdruktype van invoerdocumenten en enkele andere opties aanpassen. 

 Op de volgende manieren opent u het Opties dialoogvenster:

· In het Nieuwe taak scherm klikt u op de Opties knop in de linkerbenedenhoek.

· In het Nieuwe taak scherm klikt u op Gereedschappen > Opties....

· In de PDF-editor klikt u op Gereedschappen > Opties....

· In de OCR-editor klikt u op Gereedschappen > Opties....

Knoppen, koppelingen en opdrachten voor opening van het Opties dialoogvenster zijn ook

beschikbaar als u bestanden converteert of scant in het Nieuwe taak scherm, op werkbalken en in

snelmenu's van werkbalken in de PDF-editor en de OCR-editor, en in de dialoogvensters die worden

weergegeven als u documenten opslaat.

Het Opties dialoogvenster heeft zeven tabbladen, waarbij  elk tabblad specifieke instellingen bevat

voor een bepaalde functionaliteit van ABBYY FineReader. 

Algemeen 

Op dit tabblad kunt u het volgende doen:

· Kiezen welk onderdeel van het programma wordt geopend als u ABBYY FineReader PDF

start: het Nieuwe taak scherm, de OCR-editor met een nieuw OCR-project of de OCR-editor

met het meest recente OCR-project.

· Opgeven welk apparaat u wilt gebruiken om afbeeldingen te verkrijgen en een scaninterface

kiezen.

ABBYY FineReader gebruikt een ingebouwd dialoogvenster voor het weergeven van de

scaninstellingen . Als de scaninterface van ABBYY FineReader PDF niet compatibel is met

uw scanner, kunt u de interface van uw eigen scanner gebruiken. De documentatie van de

scanner zou beschrij vingen van dit dialoogvenster en de onderdelen moeten bevatten. 

· FineReader het standaardprogramma maken voor het openen van PDF-documenten.

Afbeeldingen verwerken

Dit tabblad bevat drie optiegroepen:

312
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· Herkenning op de achtergrond inschakelen in de PDF-editor

Als deze optie is ingeschakeld, worden alle pagina's die zijn geopend in de PDF-editor

automatisch herkend. Dit proces wordt op de achtergrond uitgevoerd en voegt een tijdelijke

tekstlaag toe aan PDF-documenten, waardoor het mogelijk wordt om ze te doorzoeken en

er tekst uit te kopiëren.

Gebruik de koppeling onder deze groep om de taal/talen van uw document in te stellen.

· Pagina-afbeeldingen automatisch verwerken terwijl ze worden toegevoegd aan de OCR-

editor

Met deze optie schakelt u automatische verwerking van nieuw toegevoegde pagina's in of

uit. Als de automatische verwerking is ingeschakeld, kunt u algemene opties voor

documentverwerking en voorbewerking van afbeeldingen instellen voor het scannen en

openen van afbeeldingen: 

· Pagina-afbeeldingen herkennen (inclusief voorbewerking en analyse)

Nieuwe afbeeldingen in de OCR-editor worden voorbewerkt op basis van de instellingen in

de Instellingen afbeeldingen voorbewerken (van toepassing op conversie en OCR)

optiegroep. De analyse en herkenning worden ook automatisch uitgevoerd. 

· Pagina-afbeeldingen analyseren (inclusief voorbewerking)

Voorbewerking van afbeeldingen en documentanalyse worden automatisch uitgevoerd,

maar OCR moet handmatig worden gestart. 

· Pagina-afbeeldingen voorbewerken

Alleen de voorbewerking wordt automatisch uitgevoerd. Analyse en OCR moeten handmatig

worden gestart. 

· Instellingen afbeeldingen voorbewerken (van toepassing op conversie en OCR)

Met ABBYY FineReader PDF kunt u automatisch veelvoorkomende gebreken op scans en

digitale foto's verwijderen. 

Zie ook:  Herkenning op de achtergrond , Opties voor het bewerken van afbeeldingen  en Werken

met complex-script talen .

Talen 

Dit tabblad bevat de opties voor OCR-talen. Zie ook:  Functies van het document vaststellen

voorafgaand aan OCR .

OCR 

Op dit tabblad kunt u herkenningsopties selecteren:

· Het PDF-herkenningsmodus 

· Of u grondige of snelle herkenning wilt gebruiken
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· Het type document

· Of het programma structurele elementen moet herkennen (laat u kiezen welke elementen

moeten worden behouden bij  het exporteren van de resultaten naar Microsoft Word) 

· Of het programma barcodes moet herkennen 

· Training (laat u gebruikerspatronen gebruiken bij  het herkennen van teksten) 

· Lettertypen (laat u de lettertypen voor herkende teksten kiezen) 

Zie ook:  OCR-opties , Als uw afgedrukte document niet-standaard lettertypen bevat .

Indelingsinstellingen

Op dit tabblad kunt u de opties voor de indeling van uitvoerbestanden aanpassen. Zie ook: 

Indelingsinstellingen .

Overige 

Op dit tabblad kunt u het volgende doen: 

· Kies de interfacetaal  van ABBYY FineReader PDF.

· Geef op hoeveel processorkernen FineReader mag gebruiken voor OCR.

· Bepaal of ABBYY FineReader PDF automatisch updates mag installeren.

· Geef aan of u anonieme configuratiegegevens over ABBYY FineReader PDF naar ABBYY wilt

versturen, zodat we de software kunnen verbeteren.

· Kies of er speciale aanbiedingen en tips voor het gebruik van ABBYY FineReader PDF mogen

worden weergegeven.

· Inschakelen of uitschakelen van JavaScript  in PDF-documenten.

· Specificeer of ABBYY FineReader PDF URL's in PDF-documenten automatisch moet

detecteren.

Klik op Herstellen... onder in het dialoogvenster als u de standaardinstellingen wilt herstellen.

Gebieden en tekst*

Op dit tabblad kunt u het volgende doen: 

· Specificeer verificatieopties voor onbetrouwbare tekens.

· Specificeer verificatieopties voor woorden die niet in woordenboek voorkomen.

· Negeer woorden met cij fers en speciale tekens.
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· Controleer samengestelde woorden die niet in het woordenboek voorkomen.

 Een samengesteld woord is een woord dat bestaat uit twee of meer woorden.

· Specificeer of u spaties voor en na leestekens wilt corrigeren. 

· Bekijk en bewerk woordenboeken.

· Kies een lettertype voor het weergeven van ongecodeerde tekst.

· Kies de kleur en dikte van kaders van verschillende gebiedstypen in het Afbeelding- venster,

evenals de markeerkleur voor onbetrouwbare tekens en andere weergaveopties.

Zie ook:  Herkende tekst controleren , Als het programma niet alle tekens herkent ,

Gebiedseigenschappen bewerken .

* Dit tabblad is alleen beschikbaar in de OCR-editor.

239 234

220
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Indelingsinstellingen

ABBYY FineReader biedt flexibele indelingsinstellingen voor het aanpassen van het uiterlijk van

uitvoerdocumenten.

· PDF-instellingen

· DOC(X)/RTF/ODT-instellingen

· XLS(X)-instellingen

· PPTX-instellingen

· CSV-instellingen

· TXT-instellingen

· HTML-instellingen

· EPUB/FB2-instellingen

· DjVU-instellingen

PDF-instellingen

De volgende instellingen zijn beschikbaar: 

Afbeeldingskwaliteit

325
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Het resulterende PDF-bestand kan vrij  groot zijn als uw tekst een groot aantal illustraties bevat of als

u ervoor kiest om de pagina-afbeelding op te slaan samen met de herkende tekst. U kunt de kwaliteit

van de illustraties en de omvang van het bestand regelen met de opties in de Afbeeldingskwaliteit

vervolgkeuzelij st:

· Beste kwaliteit

Selecteer deze optie om de kwaliteit van de illustraties of de pagina-afbeelding te

behouden. De oorspronkelijke resolutie van de bronafbeelding wordt behouden. 

· Uitgebalanceerd

Selecteer deze optie om de omvang van het PDF-bestand te verkleinen, maar een vrij  hoge

kwaliteit van de illustraties of pagina-afbeelding te behouden. 

· Compact formaat

Selecteer deze optie om het formaat van het resulterende PDF-bestand aanzienlijk te

verkleinen. De resolutie van de illustraties en de pagina-afbeelding worden verkleind tot 300

dpi, waardoor de kwaliteit minder wordt. 

· Aanpassen...

Selecteer deze optie als u aangepaste instellingen voor de afbeeldingkwaliteit wilt instellen.

In het Aangepaste instellingen dialoogvenster selecteert u de gewenste instellingen en klikt

u op OK.

PDF/A-documenten aanmaken

Schakel deze optie in als u een PDF/A-document wilt maken en selecteer de PDF/A-versie die u wilt

gebruiken.

PDF/UA-documenten aanmaken (vereist OCR)

Schakel deze optie in als u een PDF/UA-document wilt maken. Let op: het resulterende document ziet

er mogelijk niet precies zo uit als het origineel.

Documenten beveiligen met wachtwoorden
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Met deze optie beveiligt u uw PDF-document met een wachtwoord om te voorkomen dat het door

onbevoegde personen wordt geopend, afgedrukt of bewerkt. Klik op de Instellingen... knop en

specificeer de beveiligingsinstellingen in het dialoogvenster dat wordt geopend:

· Wachtwoord voor openen document 

Als uw document is voorzien van een wachtwoord voor het openen van het document,

kunnen gebruikers het pas openen nadat ze een door u ingesteld wachtwoord hebben

ingevoerd. Om een wachtwoord in te stellen voor uw document doet u het volgende: 

1. Schakel de De toegang beperken met een wachtwoord voor openen van document

optie in.

2. Typ het wachtwoord en bevestig dit. 

Schakel de Tekens verbergen optie uit als u wilt dat de tekens van uw wachtwoord

worden weergegeven in het Wachtwoord voor openen van document veld.

· Wachtwoord voor toegangsrechten 

Met dit wachtwoord voorkomt u dat het PDF-document wordt bewerkt en/of afgedrukt

door onbevoegden. Ook voorkomt u hiermee dat gebruikers die het wachtwoord niet

weten inhoud kopiëren naar een andere toepassing. Gebruikers kunnen al deze handelingen

pas uitvoeren nadat ze het door u ingestelde wachtwoord hebben ingevoerd. Zo kunt u een

wachtwoord instellen:

1. Schakel de Afdrukken en bewerken beperken met een wachtwoord voor

toegangsrechten optie in.

2. Typ het wachtwoord en bevestig dit. 

Schakel de Tekens verbergen optie uit als u wilt dat de tekens van uw wachtwoord

worden weergegeven in het Wachtwoord voor toegangsrechten veld.

Selecteer vervolgens welke handelingen gebruikers mogen uitvoeren. 

o De Afdrukken vervolgkeuzelij st bevat opties waarmee u het afdrukken van het

document kunt toestaan of beperken.

o De Bewerken vervolgkeuzelij st bevat opties waarmee u het bewerken van het

document kunt toestaan of beperken.

o Het Kopiëren van tekst, afbeeldingen en andere inhoud toestaan optie geeft

gebruikers toestemming om inhoud (tekst, illustraties, etc.) in uw document te

kopiëren. Als u deze handelingen wilt verbieden, schakelt u deze optie uit. 

o Het Schermlezers toestaan tekst te lezen optie geeft software voor het lezen van

schermteksten toestemming om teksten te lezen van het geopende document. Als u

deze handelingen wilt verbieden, schakelt u deze optie uit. 
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· Coderingsniveau 

Het Encryptie vervolgkeuzelij st bevat opties voor de codering van documenten met

wachtwoordbeveiliging.

· 128-bits AES is een vrij  krachtig coderingsalgoritme dat is gebaseerd op de AES-

standaard.

· 256-bits AES is een krachtig coderingsalgoritme dat is gebaseerd op de AES-standaard.

Selecteer een van de opties uit de Encryptie- vervolgkeuzelij st. Alle inhoud van het document

codeert het gehele document, terwij l Alle inhoud van het document, behalve metadata

ervoor zorgt dat de gegevens in het document ongecodeerd en leesbaar blij ven.

Objecten en gegevens verwijderen

Schakel deze optie in als u een aantal objecten in het PDF-bestand niet wilt behouden en klik op de

Selecteren... knop om deze objecten te selecteren:

· Opmerkingen en aantekeningen

Opmerkingen, aantekeningen, vormen en tekstvakken worden niet opgeslagen.

· Koppelingen, media, acties, scripts en formuliergegevens

Interactieve elementen worden niet opgeslagen.

· Bladwijzers

Bladwij zers worden niet opgeslagen.

· Bestanden in bijlage

Bijgevoegde bestanden worden niet opgeslagen.

Eén papierformaat voor alle pagina-afbeeldingen gebruiken

Als deze optie is uitgeschakeld, blij ft het oorspronkelijke papierformaat van de pagina-afbeeldingen

behouden. Schakel deze optie in als u een specifiek papierformaat wilt gebruiken voor uw PDF-

document.

MRC-compressie gebruiken (vereist OCR)

Selecteer deze optie om de MRC-compressie toe te passen. Deze zorgt ervoor dat het bestand veel

kleiner wordt en dat de beeldkwaliteit van de afbeeldingen behouden blij ft. 

 Het MRC-compressie gebruiken (vereist OCR) optie is beschikbaar voor doorzoekbare PDF-

documenten als de Tekst onder het paginabeeld optie is ingeschakeld.

ABBYY PreciseScan toepassen om de tekens op een pagina-afbeelding te effenen

Schakel deze optie in als u ABBYY PreciseScan-technologie wilt gebruiken om de tekens in het

document te verbeteren. Daardoor raken tekens niet gepixeleerd, zelfs niet bij  het inzoomen op een

pagina. 

Instellingen voor doorzoekbare PDF
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Met deze optiegroep kunt u bepalen welke elementen van uw PDF-documenten u wilt opslaan.

Afhankelijk van de manier waarop u het elektronische document wilt gebruiken, selecteert u één van

de onderstaande opties: 

· Alleen tekst en illustraties

Met deze optie worden alleen de herkende tekst en de bijbehorende illustraties opgeslagen.

U kunt zoeken in de tekst van de pagina en het PDF-bestand heeft een geringe omvang. Het

uiterlijk van het resulterende document kan enigszins afwijken van het origineel. 

· Tekst boven het paginabeeld

Met deze optie blij ven de achtergrond en de illustraties van het originele document

bewaard en wordt de herkende tekst tegen deze achtergrond weergegeven. Een PDF-

document van dit type neemt meestal meer ruimte in beslag dan wanneer u kiest voor de

optie Alleen tekst en illustraties. Het resulterende PDF-document is volledig doorzoekbaar.

Het uiterlijk van het resulterende document kan in bepaalde gevallen enigszins afwijken van

het origineel. 

· Tekst onder het paginabeeld

Deze optie slaat de gehele pagina op als een afbeelding en plaatst de herkende tekst

eronder. De tekstlaag maakt het mogelijk om het document te doorzoeken en tekst te

kopiëren, terwij l de pagina-afbeeldingen garanderen dat het document er vrijwel hetzelfde

uitziet als het origineel.

Bladwijzers op koppen plaatsen

Selecteer deze optie als u een inhoudsopgave wilt maken van de documenttitels. 

PDF-tags maken
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Selecteer deze optie om PDF-tags toe te voegen aan het resulterende PDF-document. 

Behalve tekst en illustraties kunnen PDF-bestanden informatie bevatten over de documentstructuur,

zoals logische delen, illustraties en tabellen. Deze informatie wordt opgeslagen in PDF-tags. Een PDF-

document met PDF-tags kan aan verschillende schermformaten worden aangepast en kan ook

worden weergegeven op mobiele apparatuur met kleine beeldschermen. 

Lettertypen 

Bij  het opslaan van teksten in PDF kunt u Adobe-lettertypen of Windows-lettertypen gebruiken die

zijn geïnstalleerd op uw computer. Om op te geven welk lettertype moet worden gebruikt, selecteert

u in de vervolgkeuzelij st één van de volgende opties: 

· Vooraf gedefinieerde lettertypen gebruiken

Het PDF-bestand zal Adobe-lettertypen gebruiken, zoals: Times New Roman, Arial, Courier

New. 

· Windows-letterypen gebruiken

Het bestand zal de Windows-lettertypen gebruiken die zijn geïnstalleerd op uw computer. 

Om lettertypen in te sluiten in het PDF-document, selecteert u de Lettertypen insluiten optie. Dit zal

het documentbestand groter maken, maar het document ziet er op alle computers hetzelfde uit.

 Het Lettertypen insluiten is alleen beschikbaar voor Alleen tekst en illustraties en Tekst boven

het paginabeeld PDF-documenten.

Metadata van document behouden, zoals auteurs en trefwoorden

Behoudt de metadata  van het document als het is opgeslagen in de PDF-indeling. Deze optie is

standaard ingeschakeld.

Als u wij zigingen wilt aanbrengen in de metadata van het document, klikt u op de Metadata

bewerken.... knop om de gewenste wij zigingen door te voeren en klikt u op OK.

DOC(X)/RTF/ODT-instellingen

De volgende instellingen zijn beschikbaar: 

Documentlay-out

128
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Kies de juiste instelling door rekening te houden met de manier waarop u het uitvoerbestand wilt

gebruiken. 

1. Exacte kopie

Behoudt de opmaak van het oorspronkelijke document. Deze optie wordt aanbevolen voor

documenten met een gecompliceerde opmaak, zoals reclamebrochures. Houd er echter

rekening mee dat u bij  gebruik van deze optie een beperkter aantal veranderingen in de

tekst en opmaak van het uitvoerdocument kunt aanbrengen. 

2. Bewerkbare kopie

Produceert een document waarvan de opmaak enigszins van die van het origineel afwijkt.

Een document dat in deze modus is gemaakt is eenvoudig te bewerken. 

3. Opgemaakte tekst

Behoudt alinea's, maar behoudt niet de exacte posities van objecten en regelafstand. De

resulterende tekst wordt links uitgelijnd. Rechts-naar-links geschreven tekst wordt rechts

uitgelijnd. 

 Verticale teksten worden horizontaal. 

4. Ongecodeerde tekst

Verwijdert de meeste opmaak. Behoudt alleen de lettertypestij len als de Vette, cursieve en

onderstreepte tekststijlen behouden in ongecodeerde tekst optie is ingeschakeld.

Standaardpapierformaat
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In de vervolgkeuzelij st Standaard papierformaat kunt u instellen welk papierformaat wordt gebruikt

voor het opslaan van documenten in de bestandsindelingen RTF, DOC, DOCX en ODT. 

Illustratie-instellingen 

Documenten met veel illustraties hebben veel opslagruimte nodig. U kunt de kwaliteit van de

illustraties en de grootte van het bestand regelen met de opties in de vervolgkeuzelij st Illustratie-

instellingen. Illustraties behouden.

Tip.  Om de parameters voor het opslaan van illustraties te wij zigen, klikt u op Aanpassen....

Specificeer de gewenste instellingen in het Aangepaste instellingen dialoogvenster en klik op OK.

Tekstinstellingen 

· Kop- en voetregels en paginanummers behouden

Behoudt kop- en voetteksten en paginanummers in de uitvoertekst. 

· Regeleinden en koppeltekens behouden

Behoudt de oorspronkelijke regelindeling in de uitvoertekst.  

· Pagina-einden behouden

Behoudt de oorspronkelijke pagina-indeling. 

· Regelnummers behouden

Behoudt de oorspronkelijke regelnummering (indien aanwezig). De regelnummers worden

opgeslagen in een apart veld dat onveranderd blij ft als u de tekst bewerkt. 

 Deze functie is beschikbaar als de Bewerkbare kopie optie is geselecteerd in de

Documentlay-out- vervolgkeuzelij st.

· Tekst- en achtergrondkleur behouden

Selecteer deze optie om de tekst- en achtergrondkleuren te behouden. 

· Vette, cursieve en onderstreepte tekststijlen behouden in ongecodeerde tekst

Behoudt de lettertypestij len als de Ongecodeerde tekst optie is geselecteerd in de

Documentlay-out- vervolgkeuzelij st.

 Als u de detectie van kopteksten, voetteksten, de inhoudsopgave, genummerde lij sten en voetnoten

uitschakelt op het OCR tabblad van het Opties dialoogvenster (om dit dialoogvenster te openen, klikt

u op Opties... in het Gereedschappen menu), worden deze elementen opgeslagen als platte tekst.

Onduidelijke tekens 

Schakel de Tekens met onbetrouwbare herkenning markeren optie in als u het document wilt

bewerken in Microsoft Word in plaats van in het Tekst- deelvenster in de OCR-editor van ABBYY

FineReader. Als deze optie is geselecteerd, worden alle onbetrouwbare tekens gemarkeerd in het

Microsoft Word-document. 



333

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

Tip.  U kunt de kleur voor onbetrouwbare tekens wij zigen op het tabblad Gebieden en Tekst van het

dialoogscherm Opties (om dit dialoogvenster te openen, klikt u op Opties... in het Gereedschappen

menu).

Metadata van document behouden, zoals auteurs en trefwoorden

De metadata blij ven behouden als u het document opslaat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Als u wij zigingen wilt aanbrengen in de metadata van het document, klikt u op de Metadata

bewerken.... knop om de gewenste wij zigingen door te voeren en klikt u op OK.

XLS(X)-instellingen

De volgende instellingen zijn beschikbaar: 

Documentlay-out
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Kies de juiste instelling door rekening te houden met de manier waarop u het uitvoerbestand wilt

gebruiken. 

1. Opgemaakte tekst

Behoudt lettertypen, tekengroottes en alinea's, maar de exacte locaties van de objecten op

de pagina en de spatiëring blij ven niet behouden. De resulterende tekst wordt links

uitgelijnd. Rechts-naar-links geschreven tekst wordt rechts uitgelijnd. 

 Verticale teksten worden horizontaal. 

2. Ongecodeerde tekst

Deze modus behoudt de tekstopmaak niet. 

Illustratie-instellingen 

U kunt illustraties opslaan in XLSX-documenten. Documenten met veel illustraties hebben veel

opslagruimte nodig. U kunt de kwaliteit van de illustraties en de omvang van het bestand regelen met

de opties in de Illustraties behouden (alleen XLSX) vervolgkeuzelij st.

Tip.  Om de parameters voor het opslaan van illustraties te wij zigen, klikt u op Aanpassen....

Selecteer de gewenste instellingen in het Aangepaste instellingen dialoogvenster en klik op OK.

Tekstinstellingen 

· Kop- en voetregels behouden

Schakel deze optie in als u de tekst van kop- en voetregels wilt behouden. Als deze optie is

uitgeschakeld, gaan de kop- en voetregels verloren.

· Tekst buiten tabellen negeren

Alleen de tabellen worden opgeslagen; de rest van de tekst wordt genegeerd. 

· Numerieke waarden in getallen converteren

Converteert getallen naar het gegevenstype 'Getal' in het XLSX-bestand. Microsoft Excel kan

rekenkundige bewerkingen uitvoeren op dit soort cellen. 

· Een apart werkblad voor elke pagina maken (alleen XLSX)

Selecteer deze optie als u pagina's uit het brondocument wilt opslaan als afzonderlijke

werkbladen. 

Metadata van document behouden, zoals auteurs en trefwoorden

De metadata blij ven behouden als u het document opslaat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Als u wij zigingen wilt aanbrengen in de metadata van het document, klikt u op de Metadata

bewerken.... knop om de gewenste wij zigingen door te voeren en klikt u op OK.
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PPTX-instellingen

De volgende instellingen zijn beschikbaar: 

Illustratie-instellingen

Documenten met veel illustraties hebben veel opslagruimte nodig. U kunt de kwaliteit van de

illustraties en de omvang van het bestand regelen met de opties in de Illustraties behouden

vervolgkeuzelij st.

Tip.  Om de instellingen voor het opslaan van illustraties te wij zigen, klikt u op  Aanpassen.... In het

Aangepaste instellingen dialoogvenster selecteert u de gewenste instellingen en klikt u op OK.

Tekstinstellingen 

· Kop- en voetregels behouden

Behoudt de kop- en voetregels in het uitvoerdocument. 

· Regel-einden behouden

De originele regelindeling blij ft behouden. Anders bevat het uitvoerdocument een enkele

regel met alle tekst. 

· Terugloop

Verkleint de lettergrootte als tekst niet in een tekstvak past.

Metadata van document behouden, zoals auteurs en trefwoorden

De metadata blij ven behouden als u het document opslaat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Als u wij zigingen wilt aanbrengen in de metadata van het document, klikt u op de Metadata

bewerken.... knop om de gewenste wij zigingen door te voeren en klikt u op OK.

CSV-instellingen

De volgende instellingen zijn beschikbaar: 

Tekstinstellingen

· Tekst buiten tabellen negeren

Alleen de tabellen worden opgeslagen; de rest van de tekst wordt genegeerd. 

· Teken voor pagina-einde (#12) invoegen als paginascheiding

De oorspronkelijke pagina-indeling blij ft behouden. 

Scheidingsteken

Dit is het teken dat in het CSV-bestand als scheidingsteken wordt geplaatst tussen de

gegevenskolommen. 

Codering
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ABBYY FineReader detecteert de codepagina  automatisch. Om de codepagina aan te passen,

selecteert u de gewenste codepagina in de vervolgkeuzelij st onder Codering.

Metadata van document behouden, zoals auteurs en trefwoorden

De metadata blij ven behouden als u het document opslaat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Als u wij zigingen wilt aanbrengen in de metadata van het document, klikt u op de Metadata

bewerken.... knop om de gewenste wij zigingen door te voeren en klikt u op OK.

TXT-instellingen

De volgende instellingen zijn beschikbaar: 

Documentlay-out

Kies de juiste instelling door rekening te houden met de manier waarop u het uitvoerbestand wilt

gebruiken. 

1. Opgemaakte tekst

Behoudt alinea's, maar behoudt niet de exacte posities van objecten en regelafstand. Ook

worden spaties gebruikt om eerste paragraafregels en tabellen te reproduceren. De

resulterende tekst wordt links uitgelijnd. Rechts-naar-links geschreven tekst wordt rechts

uitgelijnd. 

 Verticale teksten worden horizontaal. 

2. Ongecodeerde tekst

Deze modus behoudt de tekstopmaak niet. 

Tekstinstellingen

· Regel-einden behouden

De originele regelindeling blij ft behouden. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt elke alinea

als één tekstregel opgeslagen. 

· Teken voor pagina-einde (#12) invoegen als paginascheiding

De oorspronkelijke pagina-indeling blij ft behouden. 

· Witregel gebruiken als alineascheiding

De alinea's worden gescheiden door een lege regel. 

· Kop- en voetregels behouden

Behoudt de kop- en voetregels in het uitvoerdocument. 

Codering

ABBYY FineReader detecteert de codepagina  automatisch. Om de codepagina aan te passen,

selecteert u de gewenste codepagina in de vervolgkeuzelij st onder Codering.

Metadata van document behouden, zoals auteurs en trefwoorden

398

398
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De metadata blij ven behouden als u het document opslaat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Als u wij zigingen wilt aanbrengen in de metadata van het document, klikt u op de Metadata

bewerken.... knop om de gewenste wij zigingen door te voeren en klikt u op OK.

Instellingen voor HTML

De volgende instellingen zijn beschikbaar: 

Documentlay-out

Kies de juiste instelling door rekening te houden met de manier waarop u het uitvoerbestand wilt

gebruiken. 

· Flexibele lay-out

Behoudt de opmaak van het origineel. Het uitvoerdocument in HTML kan eenvoudig worden

bewerkt. 

· Opgemaakte tekst

Behoudt lettertypen, tekengroottes, tekenstij len en alinea's, maar de exacte locaties van de

objecten op de pagina en de spatiëring blij ven niet behouden. De resulterende tekst wordt

links uitgelijnd. Rechts-naar-links geschreven tekst wordt rechts uitgelijnd. 

 Verticale teksten worden horizontaal. 

· Ongecodeerde tekst

Deze modus behoudt de tekstopmaak niet. 

Illustratie-instellingen 

Documenten met veel illustraties hebben veel opslagruimte nodig. U kunt de kwaliteit van de

illustraties en de omvang van het bestand regelen met de opties in deIllustraties behouden

vervolgkeuzelij st.

Tip.  Om de instellingen voor het opslaan van illustraties te wij zigen, klikt u op Aanpassen.... In het

Aangepaste instellingen dialoogvenster selecteert u de gewenste instellingen en klikt u op OK.

Tekstinstellingen 

· Regel-einden behouden

De originele regelindeling blij ft behouden. Als deze optie is uitgeschakeld, bevat het

uitvoerdocument een enkele regel met alle tekst.

· Tekst- en achtergrondkleur behouden

Selecteer deze optie om de tekst- en achtergrondkleuren te behouden. 

· Kop- en voetregels behouden

Behoudt de kop- en voetregels in het uitvoerdocument. 

Codering
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ABBYY FineReader detecteert de codepagina  automatisch. Om de codepagina aan te passen,

selecteert u de gewenste codepagina in de vervolgkeuzelij st onder Codering.

Boekinstellingen

Als u een papieren boek converteert naar HTML, activeert u de Genereer een inhoudsopgave en

gebruik deze om het boek in bestanden op te delen optie. Het boek kan op een van de volgende

manieren worden opgedeeld in hoofdstukken:

· Automatisch op koppen gebaseerde bestanden maken

ABBYY FineReader PDF deelt het document automatisch op in delen van ongeveer gelijke

grootte, slaat deze op als afzonderlijke HTML-bestanden en maakt koppelingen naar deze

delen in de inhoudsopgave. 

· Bestanden maken gebaseerd op niveau 1 koppen

ABBYY FineReader PDF deelt het document automatisch op in afzonderlijke HTML-

bestanden met koppen van het hoogste niveau. 

· Bestanden maken gebaseerd op niveau 2 koppen

ABBYY FineReader PDF deelt het document automatisch op in afzonderlijke HTML-

bestanden met koppen van het hoogste niveau en de koppen van het onderliggende niveau.

Metadata van document behouden, zoals auteurs en trefwoorden

De metadata blij ven behouden als u het document opslaat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Als u wij zigingen wilt aanbrengen in de metadata van het document, klikt u op de Metadata

bewerken.... knop om de gewenste wij zigingen door te voeren en klikt u op OK.

EPUB/FB2-instellingen

De volgende instellingen zijn beschikbaar: 

Documentlay-out

398



339

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

Kies de juiste instelling door rekening te houden met de manier waarop u het uitvoerbestand wilt

gebruiken. 

· Opgemaakte tekst

Behoudt alinea's, maar behoudt niet de exacte posities van objecten en regelafstand. De

resulterende tekst wordt links uitgelijnd. Rechts-naar-links geschreven tekst wordt rechts

uitgelijnd. 

 Verticale teksten worden horizontaal. 

 Lettertypestij len blij ven alleen in EPUB-indeling behouden.

· Ongecodeerde tekst

Deze modus behoudt de tekstopmaak niet. 

Als u in de EPUB-indeling opslaat, kunt u de lettertypen behouden door de Opgemaakte tekst optie

te selecteren in de Documentlay-out- vervolgkeuzelij st. Schakel zo deLettertypen en

lettertypegrootten behouden (alleen EPUB) optie hieronder in. Selecteer de Lettertypen insluiten

optie als u de lettertypen van het document in het e-book wilt insluiten.

 Sommige apparaten en softwareprogramma's geven geen ingesloten lettertypen weer.

Omslag maken

Schakel de De eerste pagina als omslag van het e-book gebruiken optie in als u de eerste pagina

van het document als voorblad wilt gebruiken.

Illustratie-instellingen 

Documenten met veel illustraties hebben veel opslagruimte nodig. U kunt de kwaliteit van de

illustraties en de omvang van het bestand regelen met de opties in de Illustraties behouden

vervolgkeuzelij st.

Tip.  Om de instellingen voor het opslaan van illustraties te wij zigen, klikt u op Aanpassen.... In het

Aangepaste instellingen dialoogvenster selecteert u de gewenste instellingen en klikt u op OK.

Instellingen voor EPUB

U kunt kiezen welke versie van de EPUB-indeling u wilt gebruiken. 

Metadata van document behouden, zoals auteurs en trefwoorden

De metadata blij ven behouden als u het document opslaat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Als u wij zigingen wilt aanbrengen in de metadata van het document, klikt u op de Metadata

bewerken.... knop om de gewenste wij zigingen door te voeren en klikt u op OK.

DjVU-instellingen

De volgende instellingen zijn beschikbaar: 

Opslagmethode
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Afhankelijk van de manier waarop u het elektronische document wilt gebruiken, selecteert u één van

de onderstaande opties: 

· Tekst onder het paginabeeld

Deze optie slaat de gehele pagina op als een afbeelding en plaatst de herkende tekst

eronder. Zo krijgt u een doorzoekbaar DjVu-document dat er exact hetzelfde uitziet als het

oorspronkelijke document. 

· Alleen paginabeeld

Deze optie slaat de exacte afbeelding van de pagina op. Het uitvoerbestand zal er vrijwel

hetzelfde uitzien als het oorspronkelijke document, maar de tekst in het document is niet

doorzoekbaar. 

Illustratie-instellingen 

Documenten met veel illustraties hebben veel opslagruimte nodig. U kunt de kwaliteit van de

illustraties en de omvang van het bestand regelen met de opties in de Afbeeldingskwaliteit

vervolgkeuzelij st.

Tip.  Om de instellingen voor het opslaan van illustraties te wij zigen, klikt u op Aanpassen.... In het

Aangepaste instellingen dialoogvenster selecteert u de gewenste instellingen en klikt u op OK.

Meerdere lagen

De DjVu-indeling gebruikt een speciale compressietechniek die een pagina-afbeelding opdeelt in

lagen en verschillende compressietechnieken toepast op elk van de lagen. Standaard bepaalt ABBYY

FineReader automatisch of meerlaagse compressie moet worden gebruikt voor een pagina (d.w.z. dat

de Meerdere lagen- optie is ingesteld opAutomatisch). Stel de Meerdere lagen- optie in opAltijd

aan als u meerlaagse compressie wilt gebruiken voor alle pagina's of op Altijd uit als u geen

meerlaagse compressie wilt gebruiken.

Metadata van document behouden, zoals auteurs en trefwoorden

De metadata blij ven behouden als u het document opslaat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Als u wij zigingen wilt aanbrengen in de metadata van het document, klikt u op de Metadata

bewerken.... knop om de gewenste wij zigingen door te voeren en klikt u op OK.
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Ondersteunde talen voor OCR en documentvergelijking

ABBYY FineReader PDF ondersteunt 201 OCR-talen:

· Natuurlijke talen

· Kunsttalen

· Formele talen

 De talen die worden ondersteund zijn wellicht afhankelijk van de versie van het product.

Natuurlijke talen

· Abchazisch

· Avaars

· Aguls

· Adyghe

· Azerbeidzjaans (Cyrillisch), Azerbeidzjaans (Latijn)**

· Aymara

· Albanees

· Altajs

· Engelse fonetische transcripties

· Engels*, **

· Arabisch (Saudi-Arabië)

· Armeens (oostelijk, westelijk, Oud-Armeens)*

· Afrikaans

· Nahuatl

· Baskisch

· Basjkiers*, **

· Wit-Russisch

· Bemba

· Blackfoot

· Bulgaars*, **

341
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· Bretons

· Bugotu

· Boerjatisch

· Welsh

· Hongaars*, **

· Wolof

· Vietnamees*, **

· Hawaïaans

· Gagaoezisch

· Galicisch

· Ganda

· Grieks*, **

· Guarani

· Kawa

· Schots-Gaelisch

· Dakota

· Darginisch

· Deens*, **

· Tun

· Dungaans

· Zoeloe

· Hebreeuws*

· Jiddisch

· Ingoesjetisch

· Indonesisch*, **

· Iers
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· IJslands

· Spaans*, **

· Italiaans*, **

· Kabardisch

· Kazachs

· Kalmuks

· Karakalpaks

· Karatsjai-Balkarisch

· Catalaans*,**

· Kasjoebisch

· Quechua (Bolivia)

· Kikuyu

· Kirgizisch

· Chinees Vereenvoudigd**, Chinees Traditioneel

· Kongo

· Koreaans, Koreaans (Hangul)

· Corsicaans

· Korjaaks

· Xhosa

· Kpelle

· Crow

· Krim-Tataars

· Koemyks

· Koerdisch

· Lak

· Latijn*
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· Lets*, **

· Lezgisch

· Litouws*, **

· Luba

· Sorbisch

· Maya

· Macedonisch

· Malagasi

· Maleis (Maleisië)

· Malinke

· Maltees

· Wogoels

· Maori

· Mari

· Minangkabau

· Mohawk

· Roemeens (Moldova)

· Mongools

· Mordwinisch

· Miao

· Duits (Luxemburg)

· Duits**, Duits (Nieuwe Spelling)*,**

· Nenets

· Nivch

· Nederlands**, Nederlands (België)*, **

· Nogai
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· Noors (Nynorsk)**, Noors (Bokmål)*, **

· Nyanja

· Ojibway

· Ossetisch

· Papiamento

· Pools*, **

· Portugees**, Portugees (Brazilië)*, **

· Provençaals

· Reto-Romaans

· Rwanda

· Roemeens*, **

· Rundi

· Russisch*, **

· Russisch (Oude Spelling)

· Russisch met accenten

· Samisch (Laps)

· Samoaans

· Zapoteeks

· Swazi

· Cebuano

· Selkoeps

· Servisch (Cyrillisch), Servisch (Latijn)

· Slowaaks*, **

· Sloveens*, **

· Somalisch

· Swahili
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· Sunda

· Tabasaraans

· Tagalog

· Tadzjieks

· Tahitiaans

· Thai*

· Tataars*, **

· Tok Pisin

· Tongaans

· Tswana

· Tuvaans

· Turks*, **

· Turkmeens (Cyrillisch), Turkmeens (Latijn)

· Oedmoerts

· Oejgoers (Cyrillisch), Oejgoers (Latijn)

· Oezbeeks (Cyrillisch), Oezbeeks (Latijn)

· Oekraïens*, **

· Faeröers

· Fijisch

· Fins*, **

· Frans*, **

· Fries

· Friulisch

· Chakassisch

· Hani

· Chantisch
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· Hausa

· Kroatisch*, **

· Jingpo

· Romani

· Chamorro

· Tsjetsjeens

· Tsjechisch*, **

· Tsjoevasjisch

· Tsjoektsjisch

· Zweeds*, **

· Shona

· Evenks

· Eveens

· Eskimo (Cyrillisch), Eskimo (Latijn)

· Ests*, **

· Sotho

· Jakoets

· Japans

· Oud-Engels*

· Oud-Frans*

· Oud-Duits*

· Oud-Italiaans*

· Oud-Spaans*

· Lets Gotisch

Kunsttalen
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· Ido

· Interlingua

· Occidental

· Esperanto

Formele talen

· Basic

· C/C++

· COBOL

· Fortran

· Java

· Pascal

· Eenvoudige wiskundige formules

· Cijfers

 Om te zien welke lettertypen zijn vereist voor de weergave van de tekens van een specifieke taal,

zie Lettertypen die nodig zij n voor de j uiste weergave van teksten in ondersteunde talen .

*Er zijn woordenboeken beschikbaar voor deze taal en ABBYY FineReader kan slecht herkende tekens

identificeren en spelfouten detecteren in teksten geschreven in deze taal.

**Taal voor documentvergelijking. ABBYY FineReader kan documenten in 37 verschillende talen

vergelijken. Zie ook:  ABBYY Documenten vergelij ken .

Ondersteunde bestandsindelingen

In de tabel hieronder vindt u de ondersteunde bestandsindelingen in ABBYY FineReader PDF.

Indeling Bestandsextensie

Invoerindelingen

voor de OCR-

editor

Invoerindelingen

voor de PDF-

editor / voor

ABBYY

Documenten

vergelijken

Opslagindelingen

PDF-document *.pdf + + +

Bewerkbare tekstindelingen

370

291
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Microsoft Word-

document

*.doc, *.docx - + +

Microsoft Excel 97-

2003-werkmap

*.xls, *.xlsx - + +

Microsoft

PowerPoint-

presentatie

*.pptx - + +

*.ppt - + -

Microsoft Visio-

tekening

*.vsd, *.vsdx - + / - -

HTML-document *.htm, *.html - + +

Rich Text Format *.rtf - + +

Tekstdocument *.txt - + +

Microsoft Office

Excel Comma

Separated Values-

bestand

*.csv - - +

OpenDocument-

tekst

*.odt - + +

*.ods - + -

*.odp - + -

FB2-document *.fb2 - - +

EPUB-document *.epub - - +

Niet-bewerkbare indelingen

XPS (vereist

Microsoft .NET

Framework 4)

*.xps + + -

DjVu-document *.djvu, *.dj v + + +

Afbeeldingen

JPEG *.jpg, *.jpeg + + +
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JPEG 2000 *.jp2, *.j2k, *.jpf,

*.jpx, *.jpc

+ + +

PNG *.png + + +

TIFF *.tiff, *.tif + + +

BMP *.bmp, *.dib, *.rle + + +

GIF *.gif + + -

JBIG2 *.jbig2, *.jb2 + + +

PCX *.dcx, *.pcx + + +

SVG *.svg - + -

 Om teksten in een bepaalde indeling te kunnen bewerken, moet er een daarvoor geschikte versie

van Microsoft Office of LibreOffice zijn geïnstalleerd op uw computer.

 ABBYY Documenten vergelijken kan vergelijkingsresultaten opslaan in de volgende indelingen:

· PDF-document (*.pdf)

Om PDF-bestanden te bekijken, moet er een PDF-viewer zijn geïnstalleerd op uw computer.

Open het deelvenster Opmerkingen om de lij st met verschillen te zien.

· Microsoft Word Document (*.docx)

 Als de metadata van een document informatie bevatten over de overeenstemming met de PDF/A-

of PDF/UA-standaard, wordt dit weergegeven in het venster Documenteigenschappen.
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Functies van het document vaststellen voorafgaand aan OCR

De kwaliteit van OCR is in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de afbeelding. In dit gedeelte

wordt uitgelegd met welke factoren u rekening moet houden voordat u begint met het herkennen van

afbeeldingen.

· OCR-talen

· Afdruktype

· Afdrukkwaliteit

· Kleurmodus 

OCR-talen

ABBYY FineReader kan zowel enkeltalige als meertalige documenten (bij v. geschreven in twee talen)

herkennen. Bij  meertalige documenten moet u meerdere OCR-talen instellen.

Om OCR-talen te selecteren, klikt u op Opties  >  Talen en selecteert u een van de volgende opties:

· Automatisch OCR-talen selecteren in de onderstaande lijst

ABBYY FineReader selecteert automatisch de juiste talen uit de door de gebruiker

ingestelde lij st met talen. Zo bewerkt u de lij st met talen:

1. Zorg ervoor dat de Automatisch OCR-talen selecteren in de onderstaande lijst optie

is geselecteerd.

2. Klik op de Opgeven... knop.

3. In het Talen dialoogvenster selecteert u de gewenste talen en klikt u op OK.

4. In het Opties dialoogvenster. Klik op  OK.

· Handmatig OCR-talen specificeren

Selecteer deze optie als de taal niet in de lij st voorkomt.

In het onderstaande dialoogvenster geeft u een of meer talen op. Als u een bepaalde

talencombinatie vaak gebruikt, kunt u een nieuwe groep maken  voor deze talen.

Als een taal niet voorkomt in de lij st, wordt de taal:

1. Niet ondersteund door ABBYY FineReader, of

 Ga voor een lij st met alle ondersteunde talen naar Ondersteunde OCR-talen .

2. Niet ondersteund door uw versie van het product.

 U vindt de volledige lij st van talen die beschikbaar zijn in uw versie van het product in het

 Licenties- dialoogvenster (klik op Help > Info over... > Licentie-info om dit

dialoogvenster te openen).

351
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Behalve ingebouwde talen en taalgroepen kunt u ook zelf talen en groepen maken. Zie ook:  Als het

programma niet alle tekens herkent .

Afdruktype

Documenten kunnen zijn gemaakt met verschillende apparaten, zoals schrij fmachines en

faxapparaten. De OCR-kwaliteit is afhankelijk van de manier waarop een document is afgedrukt. U

kunt de OCR-kwaliteit verbeteren door het selecteren van het juiste afdruktype in het Opties

dialoogvenster.

Voor de meeste documenten wordt het afdruktype automatisch herkend. Voor automatische

herkenning van het afdruktype moet de Automatisch optie zijn geselecteerd in de Documenttype

optiegroep in het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... > OCR voor toegang

tot deze opties). U kunt documenten verwerken in volledig kleur of in zwart-witmodus.

U kunt ook handmatig het gewenste afdruktype selecteren.

Een voorbeeld van getypte tekst. Alle letters zijn even breed (vergelijk bij voorbeeld w

en t). Voor teksten van dit type selecteert u Typemachine.

Een voorbeeld van een tekst die is geproduceerd door een faxapparaat. Zoals u kunt

zien in het voorbeeld, zijn de letters niet overal even duidelijk. Er is ook wat ruis en

vervorming. Voor teksten van dit type selecteert u Fax.

Na het herkennen van getypte teksten of faxen selecteert u Automatisch voor de verwerking van

regelmatig afgedrukte documenten.

Afdrukkwaliteit

Documenten van slechte kwaliteit met ruis (willekeurig verspreide zwarte punten of spikkeltjes),

vervormde en onregelmatige letters of scheve regels en verschoven tabelranden, kunnen specifieke

scaninstellingen vereisen.

Fax Krant

234

321
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Documenten van slechte kwaliteit kunt u het beste scannen in grij swaarden . Tijdens het scannen in

grij swaarden wordt automatisch de juiste helderheid-  waarde ingesteld.

In de scanmodus Grij swaarden blij ft er meer informatie over de letters in de gescande tekst bewaard,

waardoor er betere OCR-resultaten behaald kunnen worden bij  de herkenning van documenten van

matige of slechte kwaliteit. U kunt ook defecten handmatig corrigeren met behulp van de

bewerkingsgereedschappen voor afbeeldingen in de Afbeeldingseditor. Zie ook:  Als uw

documentafbeelding fouten bevat en de OCR-nauwkeurigheid laag is .

Kleurmodus 

Als u de oorspronkelijke kleuren van een document in kleurenmodus niet hoeft te behouden, kunt u

het document verwerken in zwart-witmodus. Hierdoor wordt de grootte van het resulterende OCR-

project aanzienlijk verkleind en het OCR-proces versneld. De verwerking van afbeeldingen met laag

contrast naar zwart-wit kan echter tot slechte OCR-kwaliteit leiden. We raden de zwart-witverwerking

af voor foto’s, pagina’s uit een tijdschrift en teksten in het Chinees, Japans en Koreaans.

Tip.  U kunt de OCR van documenten in kleur en zwart-wit versnellen door het selecteren van Snelle

herkenning op het OCR tabblad van het Opties dialoogvenster. Voor meer informatie over de

herkenningsmodi, zie OCR-opties .

Voor extra tips over het selecteren van de juiste kleurmodus, zie Scantips .

 Als het document geconverteerd is naar zwart-wit, kunt u de kleuren niet meer herstellen. Om een

kleurendocument te verkrijgen, opent u het bestand met kleurenafbeeldingen of scant u het papieren

document in kleurmodus.

312
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Opties voor bewerken afbeeldingen

Om het scannen en openen van pagina's in ABBYY FineReader aan te passen, kunt u het volgende

toepassen:

· inschakelen/uitschakelen herkenning op de achtergrond in de PDF-editor

· inschakelen/uitschakelen automatische analyse en herkenning  van pagina's wanneer ze

worden toegevoegd aan de OCR-editor

· specificatie van instellingen voor het voorbewerken van afbeeldingen

U kunt de gewenste opties selecteren bij  het openen van een PDF-document, afbeeldingen of scans in

het venster Nieuwe taak of op het Afbeelding verwerken tabblad van het Opties dialoogvenster (klik

op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).

 Alle wij zigingen die u aanbrengt in het Opties dialoogvenster zijn alleen van toepassing op nieuw

gescande of geopende afbeeldingen.

Het Afbeelding verwerken tabblad van het Opties dialoogvenster bevat de volgende opties:

Herkenning op de achtergrond inschakelen in de PDF-editor

Herkenning op de achtergrond wordt gebruikt voor alle pagina's die u opent in de PDF-editor. Met

herkenning op de achtergrond kunt u zelfs tekst zoeken en kopiëren in documenten die geen

tekstlaag hebben (bij voorbeeld documenten die alleen scans bevatten of die zijn gemaakt van

afbeeldingen). Er worden geen permanente wij zigingen aangebracht in het document zelf.

U kunt dit tabblad ook gebruiken voor het instellen van de OCR-talen .

 Als u wilt dat ook andere gebruikers naar tekst kunnen zoeken in dit document klikt u op Bestand >

Document herkennen > Document herkennen...

Automatische analyse en herkenning van afbeeldingen die zijn toegevoegd in de OCR-Editor

Standaard worden pagina's automatisch geanalyseerd en herkend, maar u kunt dit aanpassen. De

volgende modi zijn beschikbaar:

· Pagina-afbeeldingen herkennen (inclusief voorbewerking en analyse)

Wanneer afbeeldingen worden geopend in de OCR-editor, worden ze automatisch

voorverwerkt op basis van de instellingen in de Instellingen afbeeldingen voorbewerken

(van toepassing op conversie en OCR) instellingengroep. Ook de analyse en OCR worden

automatisch uitgevoerd.

· Pagina-afbeeldingen analyseren (inclusief voorbewerking)

Voorbewerking van afbeeldingen en documentanalyse worden automatisch uitgevoerd,

maar OCR moet handmatig worden gestart.

354

354

355

351



355

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

· Pagina-afbeeldingen voorbewerken

Alleen de voorbewerking wordt automatisch uitgevoerd. Analyse en OCR moeten handmatig

worden gestart. Deze modus wordt vaak gebruikt voor documenten met een complexe

structuur.

 Als u niet wilt dat de afbeeldingen die u toevoegt automatisch worden verwerkt, wist u de Pagina-

afbeeldingen automatisch verwerken terwijl ze worden toegevoegd aan de OCR-editor optie.

Zo kunt u snel grote documenten openen, alleen geselecteerde pagina's in een document herkennen

en documenten opslaan als afbeeldingen .

Instellingen voor het voorbewerken van afbeeldingen

Met ABBYY FineReader kunt u standaard veelvoorkomende defecten in scan- en digitale foto's

automatisch corrigeren.

Selecteer Instellingen handmatig aanpassen om handmatig instellingen op te geven die worden

aanbevolen voor het verbeteren van de herkenningskwaliteit:

· Linker- en rechterpagina's splitsen

Linker-en rechterpagina's splitsen Het programma splitst automatisch afbeeldingen met

tegenoverliggende pagina's in twee afbeeldingen met één pagina.

· Paginastand corrigeren

De stand van de pagina's die worden toegevoegd aan een OCR-project wordt automatisch

herkend en indien nodig gecorrigeerd.

· Gebruik de geadviseerde instellingen voor betere OCR

Het programma past automatisch de juiste voorverwerkingsinstellingen toe.

 Om alle instellingen weer te geven, klikt u op Aangepaste instellingen weergeven:

· Afbeeldingen rechttrekken

Het programma herkent automatisch scheve pagina's en corrigeert deze.

· Tekstregels rechtzetten

Het programma herkent automatisch ongelijke tekstregels op afbeeldingen en zet deze

recht zonder de trapeziumvervormingen te herstellen.

· Afbeeldingsresolutie corrigeren

Het programma bepaalt automatisch de beste resolutie voor afbeeldingen en past de

resolutie indien nodig aan.

· Paginaranden detecteren *

Het programma herkent automatisch ongewenste randen van een afbeelding en snijdt deze

bij .
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· Achtergrond wit maken *

Het programma maakt automatisch achtergronden wit en bepaalt de optimale helderheid.

· ISO-ruis verminderen *

Het programma verwijdert automatisch ruis uit foto's.

· Bewegingsonscherpte verwijderen *

Vage foto's worden scherper gemaakt.

· Trapeziumvervorming corrigeren*

Het programma herkent automatisch trapeziumvervormingen en ongelijke tekstregels op

digitale foto's en scans van boeken.

· Omgekeerde afbeeldingskleuren corrigeren

Indien nodig inverteert het programma de kleuren van een afbeelding, zodat donkere tekst

wordt weergegeven op een lichte achtergrond.

· Converteren naar zwart-wit

Het programma converteert afbeeldingen in kleur naar grij swaarden. Hierdoor wordt de

grootte van het resulterende OCR-project aanzienlijk verkleind en het OCR-proces versneld.

We raden de zwart-witconversie af voor foto’s, pagina’s uit een tijdschrift en teksten in het

Chinees, Japans en Koreaans.

· Kleurmarkeringen verwijderen

Het programma herkent en verwijdert alle kleurenstempels en markeringen die met een pen

zijn gemaakt, zodat de onderliggende tekst beter kan worden herkend. Deze optie is

ontworpen voor gescande documenten met donkere tekst op een witte achtergrond. Gebruik

deze optie niet voor digitale foto's en documenten met gekleurde achtergronden.

* Alleen voor digitale foto's.

 Om alleen de aanbevolen instellingen weer te geven, klikt u op Geavanceerde instellingen

verbergen.

 Selecteer de optie Geen voorverwerking om al deze opties uit te schakelen bij  het scannen of

openen van documentpagina's. U kunt nog steeds elke gewenste voorbewerking toepassen in de

afbeeldingseditor van de OCR-editor. Zie ook:  Als uw documentafbeelding fouten bevat en de OCR-

nauwkeurigheid laag is .213
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OCR-opties

Voor snelle en nauwkeurige resultaten is het belangrijk dat u de juiste OCR-opties selecteert. Bij  de

keuze van de juiste opties moet u niet alleen rekening houden met het type en de complexiteit van

het document, maar ook met de manier waarop u de resultaten wilt gaan gebruiken. De volgende

groepen met opties zijn beschikbaar:

· PDF-herkenningsmodi

· alans tussen OCR-snelheid en nauwkeurigheid

· Documenttype

· Detectie van structurele elementen

· Barcodes

· Patronen en talen

· Lettertypen die in herkende tekst worden gebruikt

U vindt de OCR-opties op het OCR tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen

> Opties... om dit dialoogvenster te openen).

 ABBYY FineReader herkent automatisch alle pagina's die u toevoegt aan een OCR-project. De

geselecteerde opties worden voor OCR gebruikt. U kunt de automatische analyse en OCR van nieuw

toegevoegde afbeeldingen uitschakelen op het Afbeelding verwerken tabblad van het Opties

dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).

 Als u de OCR-opties verandert nadat een document is herkend, voert u het OCR-proces opnieuw uit

om het document te herkennen met de nieuwe opties.

PDF-herkenningsmodi

Deze instellingen zijn bedoeld voor PDF-documenten met tekstlagen en illustraties. Dergelijke PDF-

documenten worden meestal gemaakt van documenten in bewerkbare indelingen. Andere typen PDF-

documenten, zoals doorzoekbare PDF's en PDF-bestanden met alleen afbeeldingen, worden altijd

verwerkt in de OCR gebruiken modus, wat de standaardmodus is voor deze typen PDF. Er zijn geen

aanvullende instellingen nodig voor het verwerken van dergelijke PDF's.

Er zijn drie herkenningsmodi beschikbaar:

· Automatisch kiezen tussen OCR en Tekst van PDF

Het programma controleert de tekstlaag en gebruikt de bestaande tekstlaag als de tekst

van goede kwaliteit is. Anders wordt OCR gebruikt voor het maken van een nieuwe

tekstlaag. 
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· OCR gebruiken

OCR wordt gebruikt voor het maken van een nieuwe tekstlaag. Deze modus neemt meer

tijd in beslag, maar is geschikter voor documenten met tekstlagen van lage kwaliteit. 

· Alleen tekst van PDF gebruiken

Dit is de standaardmodus voor PDF-documenten met tekstlagen. Het programma gebruikt

de oorspronkelijke tekstlaag, zonder OCR uit te voeren.

alans tussen OCR-snelheid en nauwkeurigheid

ABBYY FineReader PDF biedt de mogelijkheid om het volgende uit te voeren:

· Uitgebreide herkenning

In deze modus kan ABBYY FineReader zowel eenvoudige documenten als documenten met

een gecompliceerde structuur herkennen, zoals documenten met tekst op een gekleurde

achtergrond en documenten met ingewikkelde tabellen (inclusief tabellen met witte

rasterlijnen en tabellen met gekleurde cellen). 

Uitgebreide herkenning vereist meer tijd, maar biedt een betere kwaliteit.
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· Snelle herkenning

Deze modus wordt aanbevolen voor de verwerking van grote aantallen documenten met

een eenvoudige opmaak en voor documentafbeeldingen van goede kwaliteit.

Afdruktype

Specificeert het soort apparaat dat werd gebruikt voor het afdrukken van het document. Zie ook: 

Functies van het document vaststellen voorafgaand aan OCR .

Structurele elementen herkennen

Selecteer de structurele elementen die het programma moet herkennen: kopteksten, voetteksten,

voetnoten, inhoudsopgaven en lij sten. De geselecteerde elementen worden interactief als het

document wordt opgeslagen.

Barcodes

Als uw document barcodes bevat en u deze wenst om te zetten in reeksen letters en cij fers in plaats

van afbeeldingen, selecteert u Barcodes omzetten in tekenreeksen. Deze functie is standaard

uitgeschakeld.

Patronen en talen

Herkenning met training wordt gebruikt om de volgende teksttypen te herkennen:

· Teksten met speciale symbolen (bij v. wiskundige symbolen)

· Teksten met decoratieve elementen

· Grote hoeveelheden tekst van afbeeldingen met een lage kwaliteit (meer dan 100 pagina's)

Training  is standaard uitgeschakeld. Schakel dit in Training gebruiken om nieuwe tekens en

ligaturen te herkennen om ABBYY FineReader te trainen tijdens het uitvoeren van OCR.

U kunt de ingebouwde of uw eigen patronen gebruiken voor de herkenning.

 U kunt instellingen voor gebruikerspatronen en talen opslaan en laden. Zie ook:  OCR-proj ect .

Lettertypen

Hier kunt u de lettertypen selecteren voor gebruik tijdens het opslaan van herkende tekst.

Om lettertypen te selecteren:

1. Klik op de Lettertypen selecteren... knop.

2. Selecteer de gewenste lettertypen en klik op OK.
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Werken met complex-script talen

Met ABBYY FineReader kunt u ook documenten herkennen in het Arabisch, Hebreeuws, Jiddisch, Thai,

Chinees, Japans en Koreaans. Er zijn wel enkele factoren waarmee u rekening moet houden als u werkt

met documenten in het Chinees, Japans of Koreaans, en documenten met een combinatie van deze

CJK-talen en Europese talen.

· Aanbevolen lettertypen

· Afbeeldingen geautomatiseerd verwerken uitschakelen

· Meertalige documenten herkennen

· Niet-Europese tekens die niet in het venster Tekst worden weergegeven

· De richting van herkende tekst wij zigen

Aanbevolen lettertypen

Voor de herkenning van teksten in het Arabisch, Hebreeuws, Jiddisch, Thai, Chinees, Japans en

Koreaans moet u mogelijk extra lettertypen installeren. In onderstaande tabel vindt u de aanbevolen

lettertypen voor teksten in deze talen.

OCR-talen Aanbevolen lettertype

Arabisch Arial™ Unicode™ MS

Hebreeuws Arial™ Unicode™ MS

Jiddisch Arial™ Unicode™ MS

Thai Arial™ Unicode™ MS

Aharoni

David

Levenim mt

Miriam

Narkisim

Rod
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Chinees (vereenvoudigd)

Chinees (traditioneel)

Japans, Koreaans

Koreaans (Hangul)

Arial™ Unicode™ MS

SimSun-lettertypen zoals:

Example SimSun (Founder Extended), 

SimSun-18030, NSimSun.

Simhei

YouYuan

PMingLiU

MingLiU

Ming (voor-ISO10646)

STSong

In onderstaande secties vindt u tips voor het verbeteren van de nauwkeurigheid van de herkenning.

Afbeeldingen geautomatiseerd verwerken uitschakelen

Standaard worden alle pagina's die u toevoegt aan een OCR-project  automatisch herkend.

Echter, als uw document tekst in een CJK-taal gecombineerd met een Europese taal bevat, bevelen we

aan om automatische paginastand-bepaling uit te schakelen en om de optie Dubbele pagina's

splitsen uitsluitend te gebruiken als de pagina-afbeeldingen de juiste oriëntatie hebben (nl. niet

ondersteboven gescand).

U kunt de opties Paginastand corrigeren en Linker- en rechterpagina's splitsen in- en uitschakelen

op het  Afbeelding verwerken tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen >

Opties... om dit dialoogvenster te openen).

 Om tegenoverliggende pagina's in het Arabisch, Hebreeuws of Jiddish te splitsen, moet u eerst de

overeenkomstige OCR-taal selecteren en pas daarna de Linker- en rechterpagina's splitsen optie. U

kunt de oorspronkelijke paginanummering ook herstellen via de Pagina's in boek wisselen optie. Zie

ook:  OCR-projecten  .

Als uw document een complexe structuur heeft, adviseren we u om de automatische analyse en OCR

van afbeeldingen uit te schakelen en deze bewerkingen handmatig uit te voeren.

U kunt de automatische analyse en OCR van nieuw toegevoegde afbeeldingen uitschakelen op het

Afbeelding verwerken tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties...

om dit dialoogvenster te openen).

1. Klik op Gereedschappen > Opties... enopen het Opties  dialoogvenster.
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2. Op het Afbeelding verwerken tabblad wist u de Pagina-afbeeldingen automatisch

verwerken terwijl ze worden toegevoegd aan de OCR-editor optie.

3. Klik op OK.

Meertalige documenten herkennen

De onderstaande instructies dienen als voorbeeld en leggen uit hoe een document met zowel

Engelse als Chinese tekst kan worden herkend. Documenten met andere talen kunnen op een

vergelijkbare manier worden herkend.

1. In de hoofdwerkbalk selecteert u Meer talen... uit de lij st met talen. In het Taleneditor

dialoogvenster selecteert u Handmatig OCR-talen specificeren en selecteert u Chinees en

Engels uit de lij st met talen.

2. Scan uw pagina's of open uw afbeeldingen.

3. Als het programma niet alle gebieden van een afbeelding herkent:

· Specifeer de gebieden handmatig met de gereedschappen voor het bewerken van

gebieden

· Specificeer alle gebieden die slechts één taal bevatten en selecteer op

Gebiedseigenschappen Engels of Chinees (wat van toepassing is).

 U kunt alleen voor gebieden van hetzelfde type een taal opgeven. Als u gebieden van

een andere type selecteert (zoals Tekst en Tabel), kunt u geen taal opgeven.

· Indien nodig kunt u de tekstrichting selecteren in de Tekststand vervolgkeuzelij st (zie

voor meer informatie Als verticale of omgekeerde tekst niet wordt herkend )

· Voor teksten in CJK-talen bevat het programma verschillende tekstrichtingen in de CJK

tekstrichting vervolgkeuzelij st (zie voor meer informatie Gebiedseigenschappen

bewerken) .

Als niet-Europese tekens niet in het deelvenster Tekst worden weergegeven

Als tekst in een CJK-taak onjuist wordt weergegeven in hetTekst- deelvenster, hebt u wellicht gekozen

voor de Ongecodeerde tekst modus.

Wij zig als volgt het gebruikte lettertype in de Ongecodeerde tekst modus:

1. Klik op Gereedschappen > Opties... enopen het Opties  dialoogvenster.

2. Klik op het Gebieden en Tekst tabblad.

3. Selecteer Arial Unicode MS uit de Lettertype voor platte tekstvervolgkeuzelij st.

4. Klik op  OK.
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Als dit niet helpt en de tekst in het Tekst- venster nog steeds onjuist wordt weergegeven, raadpleegt

u Er wordt een ongeldig lettertype gebruikt of sommige tekens worden vervangen door ? of □ .

De richting van herkende tekst wijzigen

ABBYY FineReader herkent de tekstrichting automatisch, maar u kunt de tekstrichting ook handmatig

instellen.

1. Activeer het deelvenster Tekst.

2. Selecteer een of meer alinea's.

3. Klik op de  knop op de werkbalk in het deelvenster Tekst.

 U kunt de CJK tekstrichting vervolgkeuzelij st in het deelvenster Afbeelding gebruiken of

voorafgaand aan de OCR de tekstrichting te specificeren. Zie ook:  Gebiedseigenschappen bewerken

.

Een tekst herkennen die is geschreven in gotisch schrift
ABBYY FineReader kan u helpen historische documenten en boeken te herkennen die zijn geschreven

in gotisch schrift in de Engelse, Duitse, Franse, Italiaanse, Spaanse en Letse taal. Met dergelijke

documenten werken is in verschillende opzichten anders, zoals hieronder beschreven.

· Herkenningstalen gotisch schrift

· Ondersteunde gotische lettertypen

· Instructies voor het herkennen van tekst geschreven in gotisch schrift

 Voorbeeldtekst

Herkenningstalen gotisch schrift

Het programma gebruikt de volgende 6 talen om tekst te herkennen die is geschreven in gotisch

schrift:

1. Oud-Engels.

2. Oud-Frans.

3. Oud-Duits.
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4. Oud-Italiaans.

5. Oud-Spaans.

6. Lets Gotisch.

Ondersteunde gotische lettertypen

Mogelijk moet u extra Windows-lettertypen installeren om de tekst in gotisch schrift weer te geven in

de herkenningsresultaten.

ABBYY FineReader ondersteunt de volgende gotische schriften:

1. Littera textualis — zwarte drukletters.

2. Fraktur — zwarte drukletters met hoekige lijnen.

3. Schwabacher — 'onderbroken' drukletters met afgeronde lijnen in bepaalde letters.

Als er geen gotische lettertypen zijn geïnstalleerd, worden de herkenningsresultaten weergegeven in

Arial, Times of Courier.

Instructies voor het herkennen van tekst geschreven in gotisch schrift

Doe het volgende om een document te herkennen dat is geschreven met gotische drukletters:

1. Selecteer in het OCR-editor-venster Meer talen... uit de vervolgkeuzelij st Talen op de

hoofdwerkbalk. Selecteer in het dialoogscherm Taleneditor dat wordt geopend, selecteer de

optie Handmatig OCR-talen specificeren en specificeer de betreffende taal  in de lij st. Klik

vervolgens op OK.

 Verschillende herkenningstalen tegelijk selecteren (bij v. Engels en Oud-Engels of Duits en Oud-

Duits) kan negatieve gevolgen hebben voor de herkenningsresultaten. Vermijd dit door
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uitsluitendde taal te specificeren die wordt gebruikt om de gotische tekst te herkennen .

 Meer informatie over hoe u de OCR-editor opstart vindt u bij  De OCR-editor openen .

2. Scan of open de afbeeldingen. 

 Zie voor meer informatie Documenten verkrijgen .

3. Klik op de knop  op de hoofdwerkbalk.

De herkenningsresultaten worden weergegeven in het venster Tekst.

 De herkenningsresultaten worden weergegeven in een gotisch lettertype als het brondocument is

geschreven met een ondersteund lettertype  dat op uw computer is geïnstalleerd. Anders wordt

Arial, Times of Courier gebruikt.

 Indien nodig wij zigt u het lettertype van de resultaten: 

1. Selecteer de betreffende tekst.

2. Klik op Eigenschappen in het contextmenu voor die tekst.

3. Selecteer in het deelvenster Teksteigenschappen het betreffende lettertype in de lij st.

Het documenttekst weergegeven in het opgegeven lettertype.
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Ondersteunde interfacetalen

De interfacetaal wordt geselecteerd tijdens de installatie van ABBYY FineReader. Deze taal wordt

gebruikt voor alle berichten, dialoogvensters, knoppen en menuonderdelen. Volg onderstaande

instructies als u de interfacetaal wilt wij zigen:

1. Klik op Opties... in het Gereedschappen menu om het Opties dialoogvenster te openen en

selecteer het Ander tabblad.

2. Selecteer de gewenste taal in de Interfacetaal vervolgkeuzelij st.

3. Klik op  OK.

4. Start ABBYY FineReader opnieuw op.

ABBYY FineReader PDF ondersteunt 22 interfacetalen:

· Engels 

· Bulgaars 

· Hongaars 

· Vietnamees 

· Nederlands 

· Grieks 

· Deens 

· Spaans 

· Italiaans 

· Chinees Traditioneel 

· Chinees Vereenvoudigd 

· Koreaans 

· Duits 

· Pools 

· Portugees (Brazilië) 

· Slowaaks 

· Turks 

· Oekraïens 
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· Frans 

· Tsjechisch 

· Zweeds  

· Japans 

Huidige datum en tijd op stempels en in kop- en voetregels

U kunt stempels en kop- en voetregels maken die de huidige datum weergeven. Gebruik de volgende

tags in de stempelmanager of de kop- en voetregelsmanager.

Tag Voorbeeld

<d/> Datum in korte notatie 07.02.2013

<date/> Datum in lange notatie 7 februari 2013

<t12/> Tijd in 12-uursnotatie 9:22 PM

<t24/> Tijd in 24-uursnotatie 21:22

<time/> Tijd in de notatie uu:mm:ss 21:22:51

Standaard bepalen de landinstellingen van de computer de weergave van datum en tijd. U kunt een

andere weergave instellen. Bij voorbeeld <d=RUS/>, <date=USA/> of <time=ENG/>. Het resultaat

ziet u meteen in het voorbeeldvenster.

Klik hier voor enkele voorbeelden.

<d=USA/

>

2/7/2013

<d=ENG/

>

07/02/201

3

<d=RUS/

>

07.02.2013

<d=DEU/

>

07.02.2013

<d=FRA/

>

07/02/201

3

<d=ITA/> 07/02/201

3
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<d=ESP/> 07/02/201

3

<d=NLD/

>

7-2-2013

<d=PO/> 07.02.2013

<d=HUN/

>

2013.02.07

<d=CZ/> 07.02.2013

<d=SL/> 7. 2. 2013

U kunt een aangepaste weergave van de datum en de tijd opgeven.

Klik hier voor enkele voorbeelden.

<date=USA %A/> Vrijdag

<date=DEU %B, %Y/> Februari 2013

<time %Hh %Mm/> 09u 22m

U kunt de weergave van de datum en de tijd opgeven met de tags <date/> en <time/>.

<date/>-parameters Voorbeel

d

Jaar

%y Het jaar als een getal van 01 tot 99 (met voorloopnullen) 01

%#y Het jaar als een getal van 1 tot 99 (zonder voorloopnullen) 1

%Y Het jaar als een getal van 0001 tot 9999 (met voorloopnullen) 2013

%#Y Het jaar als een getal van 1 tot 9999 (zonder voorloopnullen) 2013

Maand

%b Verkorte namen van de maanden Feb

%B Volledige namen van de dagen Februari
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%m De maand als een getal van 01 tot 12 (met voorloopnullen) 02

%#m De maand als een getal van 1 tot 12 (zonder voorloopnullen) 2

Dag van de maand

%d De dag als een getal van 01 tot 31 (met voorloopnullen) 07

%#d De dag als een getal van 1 tot 31 (zonder voorloopnullen) 7

Dag van de week

%a Verkorte namen van de dagen Di

%A Volledige namen van de dagen Dinsdag

<time/>-parameters Voorbeel

d

Uren

%H Uren in 24-uursnotatie (van 00 tot 23, met voorloopnullen) 07

%#H Uren in 24-uursnotatie (van 0 tot 23, zonder voorloopnullen) 7

%I Uren in 12-uursnotatie (van 01 tot 12, met voorloopnullen) 05

%#I Uren in 12-uursnotatie (van 1 tot 12, zonder voorloopnullen) 5

%p AM- of PM-indicatie voor 12-uursnotatie* AM

Minuten en seconden

%M Minuten als een getal van 00 tot 59 (met voorloopnullen) 04

%#M Minuten als een getal van 0 tot 59 (zonder voorloopnullen) 4

%S Seconden als een getal van 00 tot 59 (met voorloopnullen) 04

%#S Seconden als een getal van 0 tot 59 (zonder voorloopnullen) 4

Extra parameter
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%% Percentagesymbool

De landinstellingen wijzigen

1.  Klik op Start > Configuratiescherm) > Landinstellingen 

2. In het Indelingen- tabblad, selecteer een weergave van datum en tijd, of klik opOpties om

uw eigen weergave van datum en tijd te creëren.

 In Windows 10 klikt u op Start  > Computerinstellingen > Tijd en taal > Land-

instellingen.

______________________

* Alleen in de VS, Engeland, Hongarije en Tsjechië.

Lettertypen die nodig zijn voor de juiste weergave van teksten in

ondersteunde talen

OCR-talen Lettertype

Abchazisch Arial Unicode MS(*)

Avaars Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Aguls Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Adyghe Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Altaïsch Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Arabisch Arial Unicode MS(*)

Armeens (oostelijk, westelijk, Oud-

Armeens)*

Arial Unicode MS(*)

Basjkiers* Arial Unicode MS(*) , Palatino Linotype

Vietnamees Arial Unicode MS(*)

Gagaoezisch Arial Unicode MS(*)

Darginisch Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Zoeloe Arial Unicode MS,(*) , Lucida Sans Unicode
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Hebreeuws Arial Unicode MS(*) , Aharoni, David, Levenim mt,

Miriam, Narkisim, Rod

Jiddisch Arial Unicode MS(*)

Ingoesjetisch Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Kabardisch Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Chinees (vereenvoudigd, traditioneel) Arial Unicode MS(*) , SimSun-lettertypen

SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-

ISO10646), STSong

Koreaans, Koreaans (Hangul) Arial Unicode MS(*) , SimSun-lettertypen

SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-

ISO10646), STSong

Korjaaks Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Lak Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Lezgisch Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Wogoels Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Mari Arial Unicode MS(*)

Ossetisch Arial Unicode MS(*)

Russisch (oude spelling) Arial Unicode MS(*) , Palatino Linotype

Tabasaraans Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Tadzj ieks Arial Unicode MS(*) , Palatino Linotype

Thai Arial Unicode MS(*)

Oedmoerts Arial Unicode MS(*)

Chakassisch Arial Unicode MS(*)

Chantisch Arial Unicode MS(*)

Hausa Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode
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Tsjetsjeens Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Tsjoevasj isch Arial Unicode MS(*)

Tsjoektsj isch Arial Unicode MS(*) , Lucida Sans Unicode

Jakoets Arial Unicode MS(*)

Japans Arial Unicode MS(*) , SimSun-lettertypen

SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-

ISO10646), STSong

Beschikbaar bij/meegeleverd met

(*) Microsoft Office 2000 of later

Reguliere expressies

De onderstaande tabel toont de reguliere expressies die kunnen worden gebruikt om een

woordenboek voor een aangepaste taal  te maken.

Naam van het item

Standaardsy

mbool voor

reguliere

expressie

Gebruiksvoorbeelden en uitleg

Willekeurig teken . k.t — staat voor ‘kat’, ‘kot’ enz.

Teken uit groep [] [b-d]el — staat voor ‘bel’, ‘cel’, ‘del’ enz.

[bw]erk — staat voor ‘berk’ en ‘werk’

Teken niet uit groep [̂ ] [̂ d]el — staat voor ‘bel’, ‘cel’ enz. maar verbiedt ‘del’

[̂ d-i]el — staat voor ‘bel’ en ‘cel’ maar verbiedt ‘del’ ‘fel’ ‘gel’

‘hel’ en ‘iel’

Of | k(a|o)t — staat voor ‘kat’ en ‘kot’

0 of meer

overeenkomsten

* 10* — staat voor 1, 10, 100, 1000 enz.
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1 of meer

overeenkomsten

+ 10+ — staat voor 10, 100, 1000 enz. maar verbiedt 1

Letter of cij fer [0-9a-zA-Zа-

яА-Я]

[0-9a-zA-Zа-яА-Я] — staat elk teken toe

[0-9a-zA-Zа-яА-Я]+ — staat elk woord toe

Latijnse hoofdletter [A-Z]  

Latijnse kleine

letter 

[a-z]  

Cyrillische

hoofdletter

[А-Я]  

Cyrillische kleine

letter

[а-я]  

Cij fer [0-9]  

 @ Gereserveerd.

Opmerking:

1. Als u een symbool dat binnen reguliere expressies een speciale betekenis heeft, als een

normaal teken wilt gebruiken, plaatst u er een backslash voor. Bij voorbeeld,  [t-v]x+ staat

voor tx, txx, txx, enz., ux, uxx, enz., maar \[t-v\]x+ staat voor [t-v]x, [t-v]xx, [t-v]xxx, enz.

2. U kunt elementen uit reguliere expressies groeperen met behulp van haakjes. Bij voorbeeld,

(a|b)+|c staat voor c of om het even welke combinatie zoals abbbaaabbb, ababab, enz.

(een woord van om het even welke lengte die niet gelijk is aan nul, en waarin a en b in om

het even welke volgorde kunnen voorkomen), terwij l a|b+|c staat voor a, c, en b, bb, bbb,

enz.

Voorbeelden

Stel dat u een tabel herkent met drie kolommen: geboortedatums, namen en e-mailadressen. In dit

geval kunt u twee nieuwe talen maken (datums en adressen) en de volgende reguliere expressies

ervoor specificeren.

Reguliere expressies voor datums:

Het nummer dat voor een dag staat kan uit één cij fer (1, 2 enz.) of twee cij fers (02, 12) bestaan, maar

kan niet nul (0 of 00) zijn. De reguliere expressie voor de dag hoort er dus als volgt uit te zien: ((|0)[1-

9])|([1|2][0-9])|(30)|(31).

De reguliere expressie voor de maand hoort er als volgt uit te zien: ((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12).
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De reguliere expressie voor het jaar hoort er als volgt uit te zien: ([19][0-9][0-9]|([0-9][0-9])|([20][0-9]

[0-9]|([0-9][0-9]).

Alles wat u nog moet doen is dit allemaal combineren en de nummers onderling door een punt

scheiden (zoals in 1.03.1999). De punt wordt ook voor het vormen van reguliere expressies gebruikt,

dus moet u er een backslash (\) voor plaatsen. De reguliere expressie voor de volledige datum hoort

er dus als volgt uit te zien:

((|0)[1-9])|([1|2][0-9])|(30)|(31)\.((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12)\.((19)[0-9][0-9])|([0-9][0-9])|([20][0-9][0-9]|

([0-9][0-9])

Reguliere expressie voor een e-mailadres:

[a-zA-Z0-9_\-\.]+\@[a-z0-9\.\-]+

De opdrachtregel gebruiken

U kunt de opdrachtregel gebruiken om gescande documenten, PDF-bestanden en

afbeeldingsbestanden te converteren naar ondersteunde indelingen. U kunt deze ook gebruiken om

een vergelijking te starten van twee versies van een document in verschillende indelingen, zonder dat

u speciaal het venster van de OCR-editor of van de ABBYY Documenten vergelijken hoeft te openen. 

Volg onderstaande stappen om documenten te verwerken via de opdrachtregel: 

1. Open de interface van de opdrachtregel door op de toetscombinatie Win+R te drukken. Vul

vervolgens 'cmd' in op de opdrachtregel en klik op OK.

2. Vul een opdracht in om uw documenten te converteren  of te vergelijken , en druk op de

Enter-toets. Er verschijnt een ABBYY FineReader-dialoogscherm. Daarin vindt u een

voortgangsbalk, plus relevante hints en waarschuwingen.  

3. Nadat uw documenten zijn verwerkt, worden de resultaten geopend in de betreffende app. 

 Om de conversieresultaten op te slaan , moet u handmatig de opslagprocedure starten.

Inhoud van het hoofdstuk:

· Opdrachtregelparameters om documenten te converteren

· Opdrachtregelparameters om documenten te vergelijken

· De resultaten opslaan via de opdrachtregel

· LangName-parameterwaarden voor de opdrachtregel
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Opdrachtregelparameters om documenten te converteren

Voer om te beginnen met de conversie van een document naar een bewerkbare indeling de volgende

opdracht uit:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands>

FineReaderOCR.exe Het pad naar het FineReaderOCR.exe-bestand

in de installatiemap van het programma.

 Als het volledige pad spaties bevat, kunt u

aanhalingstekens toevoegen.

<ImageSourceCommands

> - brondocumenten voor

herkenning

ImageFiles Het pad naar het afbeeldingsbestand of het

PDF-document.

 U kunt verschillende bestanden specificeren

door ze te scheiden met spaties. Als het

volledige pad spaties bevat, kunt u

aanhalingstekens toevoegen.

/scan [SourceName] U haalt een afbeelding op van de scanner. 

SourceName is de naam van de scanner.

 Als SourceName niet is gespecificeerd, wordt

standaard de meest recente scanner gebruikt.

Als de naam van de scanner spaties bevat, kunt

u aanhalingstekens toevoegen.
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<RecognitionCommands>

- herkenningsparameters

/lang LangName LangName is de herkenningstaal.  

 Als LangName niet is gespecificeerd, wordt

standaard de meest recente taal gebruikt. U

kunt verschillende herkenningstalen

specificeren door ze te scheiden met spaties. 

 Voor een lij st met ondersteunde

opdrachtregel-herkenningstalen, zie

LangName-parameterwaarden voor de

opdrachtregel .

 U kunt een aangepaste herkenningstaal

specificeren als het wordt opgeslagen in de

OCR-projectmap. Plaats om dit te doen twee

'@'-tekens voor de naam, bij voorbeeld '@@

UserLang'. Een aangepaste taalnaam mag geen

niet-alfanumerieke tekens bevatten zoals '!' of

'@'.

<ExportCommands> -

herkenningsresultaten

exporteren

/send Target Target is de naam van een externe app

waarnaar de resultaten worden gestuurd.

Vervang 'Target' door een van de volgende

opties: 

· MSWord - Microsoft Word;

· MSExcel - Microsoft Excel;

· OpenOffice - Apache OpenOffice;

· Mail - uw e-mailapp (resultaten zijn in

Microsoft Word-indeling);

· Clipboard - het klembord;

· WebBrowser - uw standaardbrowser;

· PDFViewer - uw standaard PDF-viewer;

· PowerPoint - Microsoft PowerPoint.

382
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Voorbeeldopdracht:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Guide_German.pdf /lang

German /send MSWord

Bij  de bovenstaande opdracht wordt de OCR-editor gebruikt om het Duitstalige Guide_German.pdf-

bestand in Microsoft Word te openen.

 Voor meer informatie over het automatisch opslaan van de conversieresultaten, zie De

opdrachtregel gebruiken om de vergelijkingsresultaten op te slaan bij  het opstarten van het

programma .

Opdrachtregelparameters om documenten te vergelijken

Om twee versies van een enkel document in ABBYY Documenten vergelijken te vergelijken, voert u de

volgende opdracht uit:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe staat voor het pad naar het

Comparator.exe-bestand in de installatiemap

van het programma.

<ImageSourceCommands>

- documenten om te

vergelijken

/file1:File_1 /file2:File_2 File_k is het pad naar het document. 

 Als het volledige pad spaties bevat, kunt u

aanhalingstekens toevoegen.

<ComparisonCommands> -

vergelijkingsinstellingen

/lang:LangName LangName is de taal van het document.

 Als LangName niet is gespecificeerd, wordt

standaard de meest recente taal gebruikt. U

kunt verschillende herkenningstalen

specificeren door ze te scheiden met spaties. 

 Voor een lij st met ondersteunde

opdrachtregel-herkenningstalen, zie

LangName-parameterwaarden voor de

opdrachtregel .
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Aanvullende opties:

/recMode:RecognitionM

ode 

PDF-herkenningsmodus. Vervang

'RecognitionMode' met een van de volgende:

· UseOnlyPdfText - gebruikt alleen de tekst

uit het PDF-bestand. Deze modus wordt

standaard ingeschakeld (wanneer

de /recMode:RecognitionMode-optie niet

is gespecificeerd);

· AutoChoose - bepaalt automatisch of er

OCR of de PDF-tekst moet worden gebruikt;

· UseOnlyOCR - gebruikt OCR.

 Zie voor meer informatie over de

verschillende modi voor documentverwerking

Vergelijkingsresultaten verbeteren .

Aanvullende opties:

/options:OptionsList

Vervang OptionsList door een of meerdere

van de volgende (gescheiden door komma's):

· NoheadersFooters - zoekt niet naar kop- of

voetteksten (het programma zoekt

standaard naar kop- en voetteksten);

· IgnorePunctDiff - negeert verschillen in

interpunctie (het programma zoekt

standaard naar interpunctieverschillen);

· IgnoreOneLetterDiff - negeert verschillen

die niet groter zijn dan één letter (het

programma zoekt standaard naar

spelfouten);

· UngroupDiff - groepeert de verschillen die

zijn gevonden niet, waaronder die in de

hoofdtekst, de kop- en de voetteksten (het

programma groepeert standaard

verschillen).

Voorbeeldopdracht:

296



379

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\Comparator.exe” /compare /file1:D:

\Documents\Document1.pdf /file2:D:

\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDi

ff

Volgens de bovenstaande opdracht wordt een vergelijking van de Franstalige documenten

Document1.pdf en Document2.pdf gestart, waarbij  automatisch wordt bepaald of OCR of de

documenttekst wordt gebruikt. ABBYY Documenten vergelijken negeert alle verschillen in interpunctie

en groepeert de verschillen die het ontdekt niet.

 Voor meer informatie over het automatisch opslaan van de vergelijkingsresultaten, zie De

opdrachtregel gebruiken om de vergelijkingsresultaten op te slaan bij  het opstarten van het

programma .

De resultaten opslaan via de opdrachtregel

 Vereist een geschikte ABBYY FineReader-licentie.

De opdrachtregel gebruiken om de conversieresultaten op te slaan bij opstarten programma

Om gescande documenten, PDF-bestanden en/of afbeeldingsbestanden te converteren naar

bewerkbare indelingen en de resultaten op te slaan, voert u de volgende opdracht uit:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands>

<OtherCommands> 

FineReaderOCR.exe Het pad naar het FineReaderOCR.exe-bestand

in de installatiemap van het programma.

 Als het volledige pad naar het bestand

spaties bevat, kunt u aanhalingstekens

toevoegen.

<ImageSourceCommands

> - brondocumenten voor

herkenning

Zie voor meer informatie

Opdrachtregelparameters om documenten te

converteren .

<RecognitionCommands>

- herkenningsparameters

Zie voor meer informatie

Opdrachtregelparameters om documenten te

converteren .
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<ExportCommands> - de

resultaten opslaan

/out Out.Ext Out.Ext is het pad naar het bestand met de

herkenningsresultaten, waarbij  .Ext de

bestandsextensie is. Als een bestand met deze

naam al bestaat, wordt deze aangepast.

 Voor een lij st met ondersteunde

bestandsindelingen, zie Ondersteunde

bestandsindelingen .

<OtherCommands> /report ReportFile Hiermee maakt u een rapport over de

voltooide conversietaak.  ReportFile is het pad

naar het rapportbestand.

Voorbeeldopdracht:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Document1.pdf /lang

French /out D:\Documents\Result.docx /report D:\Documents\ReportFile\log.txt

Bij  de bovenstaande opdracht wordt de OCR-editor gebruikt om een Franstalig bestand getiteld

Document1.pdf te converteren en opslaan naar een bestand getiteld Result.docx. Een rapportbestand

getiteld ReportFile wordt ook gemaakt.

De opdrachtregel gebruiken om de vergelijkingsresultaten op te slaan bij opstarten programma

Om twee versies van een document te vergelijken en het resultaat op te slaan, voert u de volgende

opdracht uit: 

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands>

<ExportCommands> 

Comparator.exe /compare Comparator.exe staat voor het pad naar het

Comparator.exe-bestand in de installatiemap

van het programma.

<ImageSourceCommands>

- documenten om te

vergelijken

Zie voor meer informatie

Opdrachtregelparameters om documenten te

vergelijken .

<ComparisonCommands> -

vergelijkingsinstellingen

Zie voor meer informatie

Opdrachtregelparameters om documenten te

vergelijken .
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<ExportCommands> - de

resultaten opslaan

/saveFile:Out.Ext Out.Ext is het pad naar het bestand met de

vergelijkingsresultaten, waarbij  .Ext de

bestandsextensie is. Als een bestand met

deze naam al bestaat, wordt deze aangepast.

 De bestandsextensie moet overeenkomen

met de indeling van de modus voor

bestandsopslag.

 Voor een lij st met ondersteunde

bestandsindelingen, zie Ondersteunde

bestandsindelingen .

/saveMode:SaveMode Modus om vergelijkingsresultaten op te slaan.

Vervang 'SaveMode' met een van de

volgende opties:

· PdfDocument1 - hiermee slaat u het eerste

document in PDF-indeling op en wordt een

opmerking voor elk verschil toegevoegd;

· PdfDocument2 - hiermee slaat u het

tweede document in PDF-indeling op en

wordt een opmerking voor elk verschil

toegevoegd;

· Word - hiermee slaat u een lij st met

verschillen op als Microsoft Word-tabel. 

Voorbeeldopdracht:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\Comparator.exe” /compare /file1:D:

\Documents\Document1.pdf /file2:D:

\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDi

ff /saveFile:D:\Documents\Comparison.docx /saveMode:Word

Met de bovenstaande opdracht lanceert u een vergelijking van de Franstalige documenten

Document1.pdf en Document2.pdf. Het programma bepaalt automatisch of OCR of de bestaande

PDF-tekst moet worden gebruikt. ABBYY Documenten vergelijken negeert alle interpunctieverschillen,

groepeert geen verschillen die het tegenkomt en slaat de vergelijkingsresultaten op als een bestand

getiteld Comparison.docx (als een tabel).
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LangName-parameterwaarden voor de opdrachtregel

Hieronder vindt u een lij st met waarden voor de herkenningstaal-parameter wanneer u ABBYY

FineReader uitvoert via de opdrachtregel. Beschikbare vergelijkingstalen zijn gemarkeerd met een

asterisk (*). 

· Abkhaz 

· Adyghe 

· Afrikaans 

· Agul 

· Albanian 

· Altaic 

· Arabic 

· ArmenianEastern 

· ArmenianGrabar 

· ArmenianWestern 

· Awar 

· Aymara 

· AzeriCyrillic 

· AzeriLatin* 

· Bashkir* 

· Basic 

· Basque 

· Belarusian 

· Bemba 

· Blackfoot 

· Breton 

· Bugotu 

· Bulgarian* 
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· Buryat 

· C++ 

· Catalan* 

· Chamorro 

· Chechen 

· Chemistry 

· ChinesePRC 

· ChineseTaiwan 

· Chukcha 

· Chuvash 

· Cobol 

· Corsican 

· CrimeanTatar 

· Croatian* 

· Crow 

· Czech* 

· Danish* 

· Dargwa 

· Digits 

· Dungan 

· Dutch* 

· DutchBelgian* 

· English* 

· EskimoCyrillic 

· EskimoLatin 

· Esperanto 
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· Estonian* 

· Even 

· Evenki 

· Faeroese 

· Fij isch 

· Fins* 

· Fortran 

· Frans* 

· Frisian 

· Friulisch 

· Schots-Gaelisch 

· Gagaoezisch 

· Galician 

· Ganda 

· German* 

· GermanLuxembourg 

· GermanNewSpelling* 

· Greek 

· Guarani 

· Hani 

· Hausa 

· Hawaiian 

· Hebrew* 

· Hungarian* 

· Icelandic 

· Ido 
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· Indonesian* 

· Ingush 

· Interlingua 

· Irish 

· Italian* 

· Japanese 

· Java 

· Kabardian 

· Kalmyk 

· KarachayBalkar 

· Karakalpak 

· Kasub 

· Kawa 

· Kazakh 

· Khakas 

· Khanty 

· Kikuyu 

· Kirgiz 

· Kongo 

· Korean* 

· KoreanHangul* 

· Koryak 

· Kpelle 

· Kumyk 

· Kurdish 

· Lak 
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· Lappish 

· Latin 

· Latvian* 

· Lezgin 

· Lithuanian* 

· Luba 

· Macedonian 

· Malagasy 

· Malay 

· Malinke 

· Maltese 

· Mansi 

· Maori 

· Mari 

· Mathematical 

· Maya 

· Miao 

· Minankabaw 

· Mohawk 

· Mongol 

· Mordvin 

· Nahuatl 

· Nenets 

· Nivkh 

· Nogay 

· NorwegianBokmal* 
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· NorwegianNynorsk* 

· Nyanja 

· Occidental 

· Oj ibway 

· Ossetic 

· Papiamento 

· Pascal 

· PidginEnglish 

· Polish* 

· PortugueseBrazilian* 

· PortugueseStandard* 

· Provencal 

· Quechua 

· RhaetoRomanic 

· Romanian* 

· RomanianMoldavia 

· Romany 

· Ruanda 

· Rundi 

· Russian* 

· RussianOldSpelling 

· RussianWithAccent 

· Samoan 

· Selkup 

· SerbianCyrillic 

· SerbianLatin 
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· Shona 

· Sioux 

· Slovak* 

· Slovenian* 

· Somali 

· Sorbian 

· Sotho 

· Spanish* 

· Sunda 

· Swahili 

· Swazi 

· Swedish* 

· Tabassaran 

· Tagalog 

· Tahitian 

· Taj ik 

· Tatar* 

· Thai 

· Tinpo 

· Tongan 

· TranscriptionEnglish 

· Tswana 

· Tun 

· Turkish* 

· Turkmen 

· TurkmenLatin 
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· Tuvin 

· Udmurt 

· UighurCyrillic 

· UighurLatin 

· Ukrainian* 

· UzbekCyrillic 

· UzbekLatin 

· Vietnamese* 

· Visayan 

· Welsh 

· Wolof 

· Xhosa 

· Yakut 

· Yiddish 

· Zapotec 

· Zulu
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ABBYY FineReader PDF 16 installeren, activeren en

registreren
Softwareplagiaat benadeelt softwarefabrikanten én eindgebruikers. Het gebruik van een illegaal

product is nooit veilig. Legale software garandeert dat een externe partij  geen schadelijke

codewij zigingen kan introduceren. ABBYY doet daarom haar uiterste best om haar intellectuele

eigendomsrechten en de veiligheid van klanten te beschermen.

Softwareproducten van ABBYY bevatten een speciale beveiligingstechnologie die onbevoegd gebruik

voorkomt door gebruikers die geen licentie-overeenkomst zijn aangegaan met ABBYY. Om ABBYY

FineReader zonder beperkingen te kunnen uitvoeren, moet u het product activeren.

Registratie is optioneel en geregistreerde gebruikers profiteren van bepaalde voordelen.

Inhoud van het hoofdstuk

· Systeemvereisten

· ABBYY FineReader installeren en starten

· ABBYY FineReader activeren

· ABBYY FineReader registreren

· Privacybeleid
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Systeemvereisten

Besturingssysteem:: 

· Microsoft Windows 11 / 10 (64-bit), 

· Microsoft Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2.

Het besturingssysteem moet ondersteuning bieden voor de taal die u selecteert voor de

gebruikersinterface. 

Minimale vereisten

1. 1 GHz of snellere x64-processor.

2. 2 GB RAM: voor systemen met meerdere processoren is een extra 512 MB RAM vereist voor elke

extra processor.

3. 1,6 GB ruimte op de harde schij f voor de typische installatie van het programma en 1,6 GB vrije

ruimte voor een optimale werking van het programma.

4. Videokaart en monitor met een resolutie van 1024x768 of hoger.

5. Een internetverbinding is vereist om uw serienummer te activeren.

6. Toetsenbord en muis of ander aanwij sapparaat.

Aanbevolen vereisten

1. 1,5 GHz of snellere x64 Intel® of AMD-processor.

2. 4 GB RAM.

3. 1,6 GB ruimte op de harde schij f voor de typische installatie van het programma en 1,6 GB vrije

ruimte voor een optimale werking van het programma.

4. Videokaart en monitor met een resolutie van 1024x768 of hoger.

5. Een internetverbinding is vereist om uw serienummer te activeren.

6. Toetsenbord en muis of ander aanwij sapparaat.

Ondersteuning voor terminal servers

ABBYY FineReader PDF is getest met de volgende terminal-servers:

· Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2 (Remote Desktop, RemoteApp en

Remote Desktop Web Access)

· Citrix Workspace App 1808 (met behulp van de geïnstalleerde applicatie toegankelij k vanaf

een server-scenario), Citrix Virtual Apps enDesktops



392

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

Software requirements

· Microsoft Office

· LibreOffice

 Install one of the recommended software for quick conversion tasks, comparing documents, or

adding new pages in editable formats  to PDF documents.

Scanners en multifunctionele printers

ABBYY FineReader PDF ondersteunt TWAIN-en WIA-compatibele scanners en multifunctionele

printers (MFP's).

 Voor een lij st van bestandsformaten die worden ondersteund door ABBYY FineReader PDF, zie

 ondersteunde documentformaten .

348

348



393

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

ABBYY FineReader installeren en starten

ABBYY FineReader installeren op één computer

1. Dubbelklik op het Setup.exe- bestand op de installatieschij f of andere distributiemedia.

2. Volg de instructies van de installatiewizard.

Implementeren van ABBYY FineReader PDF in een LAN

ABBYY FineReader kan in een LAN (lokaal netwerk) worden geïnstalleerd en gebruikt.*. De

geautomatiseerde installatiemethoden zorgen voor snelheid en flexibiliteit bij  de installatie van

ABBYY FineReader in een LAN, omdat u het programma niet handmatig op elk individueel

werkstation hoeft te installeren. 

De installatie bestaat uit twee fasen. Eerst wordt het programma op de server geïnstalleerd. Vanaf de

server kan het programma op de werkstations worden geïnstalleerd via een van de volgende vier

methoden:

· Active Directory gebruiken

· Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) gebruiken

· Vanaf de opdrachtregel

· Handmatig in interactieve modus

Voor meer informatie over het installeren van ABBYY FineReader op werkstations, het gebruik van

Licentiebeheer en het werken met het programma in een LAN raadpleegt u de

systeembeheerdershandleiding.

ABBYY FineReader starten

Voor het starten van ABBYY FineReader PDF:

· Klik op de Start knop in Windows en klik op Alle toepassingen > ABBYY FineReader PDF

(in Windows 10 klikt u op Start  > Alle toepassingen en vervolgens op ABBYY

FineReader PDF).

· U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op een document in Windows Verkenner (in een

van de ondersteunde indelingen ). Klik vervolgens op Bewerken met ABBYY FineReader

PDF of Converteren met ABBYY FineReader PDF en selecteer een van de

conversieopdrachten.

* Deze functionaliteit is niet beschikbaar in bepaalde versies van ABBYY FineReader. Zie ook:

 FineReader-pagina op de website van ABBYY (http://www.ABBYY.com/FineReader/ ) voor een lij st

van de uitgaven en hun functies.

348

393

https://help.abbyy.com/en-us/finereader/16/admin_guide/inst_workstations
https://www.abbyy.com/FineReader/


394

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

ABBYY FineReader activeren

Nadat u ABBYY FineReader PDF hebt geïnstalleerd, dient u het programma te activeren om het in de

volledige modus te kunnen uitvoeren. Tenzij  u ABBYY FineReader PDF activeert, wordt het

programma uitgevoerd in de evaluatiemodus. Hiermee kunt u het programma tijdelijk uitproberen,

maar kunt u slechts een beperkt aantal pagina's opslaan.

Zo activeert u ABBYY FineReader PDF:

1. In het Nieuwe taak- venster klikt u op Help > Activeren....

2. Voer uw serienummer  of laad een licentiebestand als u dit heeft.

Selecteer een van de vier activeringsopties die in de activeringswizard worden weergegeven:

· Activering via internet 

De activering wordt automatisch binnen een paar seconden uitgevoerd. Voor deze

methode heeft u een werkende internetverbinding nodig.

· Activering via de ABBYY-website

1. Klik op de koppeling in de activeringswizard om de activeringspagina te openen.

2. Kopieer de product-ID  in de activeringswizard en plak deze in het overeenkomstige

veld op de pagina.

3. Kopieer het serienummer in de activeringswizard en plak het in het overeenkomstige

veld op de pagina.

4. Sla het licentiebestand op de harde schij f op.

5. Klik op Volgende in de activeringswizard en geef het pad naar het licentiebestand op.

6. Klik op Volgende.

ABBYY FineReader PDF wordt geactiveerd en wordt vanaf nu in de volledige modus

uitgevoerd.

· Activeren per e-mail

1. Het programma genereert een e-mailbericht met alle informatie die nodig is voor

activering.

2. Verstuur het e-mailbericht zonder de hoofdtekst en het onderwerp te wij zigen. U

ontvangt een antwoordbericht met een licentiebestand.

3. Sla het licentiebestand op de harde schij f op.

4. Geef het pad op naar het licentiebestand in de activeringswizard.

398
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ABBYY FineReader PDF wordt geactiveerd en wordt vanaf nu in de volledige modus

uitgevoerd.

· Activering per e-mail vanaf een andere computer

1. Selecteer deze activeringsmethode als u ABBYY FineReader PDF niet kunt activeren op

de computer waarop het is geïnstalleerd (bij voorbeeld als u niet beschikt over een

internetverbinding of geen e-mails kunt versturen).

2. Sla de licentiegegevens op in een tekstbestand.

3. Maak een nieuw e-mailbericht op een computer waarop u e-mailberichten kunt

verzenden. Kies 'Activeringsverzoek' in het Onderwerp- veld en FineReader-

activation@abbyy.com  in het Aan- veld.

4. Kopieer de inhoud van het tekstbestand naar het e-mailbericht. Verander verder niets,

zodat uw bericht automatisch kan worden verwerkt en u direct antwoord kunt

ontvangen.

5. Verstuur het bericht. U ontvangt een antwoordbericht met een licentiebestand.

6. Sla het licentiebestand op de harde schij f op.

7. Geef het pad op naar het licentiebestand in de activeringswizard.

ABBYY FineReader PDF wordt geactiveerd en wordt vanaf nu in de volledige modus

uitgevoerd.

Na de eenmalige activering van ABBYY FineReader kunt u het programma zo vaak als u wilt

installeren op dezelfde computer zonder het opnieuw te activeren. Als er echter belangrijke

wij zigingen worden aangebracht in de hardwareconfiguratie van de computer, als de harde schij f is

geformatteerd of als het besturingssysteem opnieuw is geïnstalleerd, moet u een licentiebestand

halen en ABBYY FineReader opnieuw activeren.
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ABBYY FineReader registreren

Registreer uw exemplaar van ABBYY FineReader PDF en profiteer van de speciale voordelen voor

geregistreerde gebruikers. Registratie is niet verplicht.

U kunt uw exemplaar van ABBYY FineReader als volgt registreren:

· Door uw contactinformatie in te vullen tijdens het activeren van het product.

 Als u afziet van het activeren van ABBYY FineReader tijdens het activeringsproces, kunt u

dit ook later nog doen.

· Door te klikken op Help > Registreren... en uw contactgegevens in te vullen in het

registratievenster.

· Door het registratieproces te doorlopen op de website van ABBYY

(https://www.abbyy.com/).

Geregistreerde gebruikers profiteren van de volgende voordelen:

1. Gratis technische ondersteuning .*

2. ABBYY Screenshot Reader , een gebruiksvriendelijk programma voor het vastleggen van

screenshots en het herkennen van schermteksten.

3. De mogelijkheid om een vergeten serienummer te achterhalen (bij voorbeeld na het

opnieuw installeren van uw besturingssysteem).

Ook krijgt u van ons bericht bij  updates en nieuwe versies van de producten als u tijdens het

registratieproces heeft aangegeven dat u akkoord gaat met dergelijke berichten.

* Zie ook:  het pagina voor technische ondersteuning op de website van ABBYY

(https://www.abbyy.com/en-us/support/).

Gegevensbescherming

We respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw gegevens te beschermen. We verzamelen,

verwerken en gebruiken alle gegevens die we van u ontvangen volgens de voorwaarden en

vertrouwelijkheid en in overeenstemming met dit privacybeleid.

We sturen u e-mailberichten met nieuws over het product, informatie over de prij zen, speciale

aanbiedingen en andere bedrij fs- en productinformatie indien u ermee heeft ingestemd deze

informatie van ons te ontvangen door de corresponderende optie te selecteren in het

dialoogvenster van de productregistratie. U kunt te allen tijde ons vragen uw e-mailadres van de

mailinglist te verwijderen.

416
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Bijlage
Inhoud van het hoofdstuk

· Verklarende woordenlij st

· Sneltoetsen
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Verklarende woordenlijst

A

ABBYY FineReader-taak is een reeks opeenvolgende stappen die het programma nodig heeft om

een document te verwerken. ABBYY FineReader PDF bevat een aantal ingebouwde functies voor de

meest voorkomende taken voor de documentverwerking. U kunt ook uw eigen taken maken.

Ingebouwde taken kunnen worden gestart in een Nieuwe taak-venster.

ABBYY Hot Folder is een planningsmodule waarmee u een map met afbeeldingen kunt selecteren en

kunt instellen op welk tijdstip de afbeeldingen in deze map moeten worden verwerkt. ABBYY

FineReader verwerkt automatisch de afbeeldingen in de geselecteerde map.

ABBYY Screenshot Reader is een toepassing waarmee u screenshots kunt maken en de teksten in de

screenshots kunt herkennen.

Achtergrondfoto is een afbeeldingsgebied met een foto met tekst erover.

Actief gebied is een geselecteerd gebied in een afbeelding dat kan worden verwijderd, verplaatst of

aangepast. Klik op een gebied om het te activeren. Het kader rond het actieve gebied is dikker dan

normaal en u kunt de hoeken vastpakken om de grootte te wij zigen.

Activering is het verkrijgen van een speciale code van ABBYY waarmee de gebruiker zijn of haar

exemplaar van het product op een bepaalde computer in de volledige modus kan uitvoeren.

ADF (Automatische documentinvoer) is een apparaat waarmee documenten automatisch in een

scanner worden ingevoerd. Met een scanner met automatische documentinvoer kunt u meerdere

pagina's scannen zonder handmatige handelingen uit te voeren. ABBYY FineReader ondersteunt het

scannen van documenten met meerdere pagina's.

ADRT (Adaptive Document Recognition Technology) is een technologie die de conversiekwaliteit

verbetert bij  het verwerken van documenten met meerdere pagina’s. Met deze technologie worden

ook elementen herkend zoals koppen, kop- en voetteksten, voetnoten, paginanummering en

handtekeningen.

Afkorting is een verkorte vorm van een woord of een zinsnede (bij v. MS-DOS voor Microsoft Disk

Operating System, VN voor Verenigde Naties, etc.).

B

Barcodegebied is een gebied met een afbeelding met een barcode.

C
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Codepagina is a een tabel waarin het verband wordt gelegd tussen de tekens en hun codes. U kunt uit

de codetabel de tekens selecteren die u nodig heeft.

D

Documentanalyse is een proces voor het identificeren van logische structuren en gebieden in een

document met verschillende gegevenstypen. Een documentanalyse kan automatisch of handmatig

worden uitgevoerd.

Documenttype is een parameter die het programma vertelt hoe de brontekst is geproduceerd (bij v.

met een laserprinter, op een schrij fmachine, etc.). Selecteer voor tekst uit een laserprinter

Automatisch, selecteer voor tekst uit een schrij fmachine Typemachine, selecteer voor faxen Fax.

dpi (dots per inch) is een maateenheid voor de resolutie van afbeeldingen.

Terug naar begin

G

Geautomatiseerde taak: Een taakbeheercomponent van ABBYY FineReader PDF waarmee u ABBYY

FineReader-taken kunt maken, configureren en starten.

Gebied is een gedeelte van een afbeelding met een bepaald type gegevens, omgeven door een

kader. Voordat de OCR wordt uitgevoerd, detecteert ABBYY FineReader tekst-, illustratie-, tabel- en

barcodegebieden om te bepalen welke delen van de afbeelding moeten worden herkend en in welke

volgorde.

Gebiedsjabloon is een sjabloon met informatie over de grootte en locatie van gebieden in

soortgelijke documenten.

Genegeerde tekens zijn alle tekens die geen letters zijn en die binnen een woord kunnen voorkomen,

zoals afbreekstreepjes of accenten.  Deze tekens worden tijdens de spellingcontrole genegeerd.

H

Helderheid is een afbeeldingsparameter die de hoeveelheid wit in een afbeelding weergeeft. Door

de helderheid te verhogen, wordt een afbeelding lichter. Door een juiste helderheid te kiezen,

verbetert de kwaliteit van de herkenning. Zie ook:  Scantips .

Herkenningsgebied is een gebied met een illustratie dat automatisch door ABBYY FineReader moet

worden geanalyseerd.

I
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Illustratiegebied is een afbeeldingsgebied met een illustratie. Dit gebied kan een illustratie bevatten,

maar ook een ander soort object dat als illustratie moet worden weergegeven (bij voorbeeld een

tekstgedeelte).

K

Kleurmodus bepaalt of de documentkleuren worden behouden. Zwart-witafbeeldingen produceren

kleinere OCR-projecten en zijn sneller te verwerken.

Kop- en voetregels zijn afbeeldingen of tekst in de boven- of ondermarge van een pagina.

Kopregels bevinden zich boven in de pagina en voetregels onderin.

Terug naar begin

L

Lettertype-effecten  is de opmaak van een lettertype (bij v. vet, cursief, onderstreept, doorgehaald,

subscript, superscript, klein kapitaal).

Licentiebeheer  is een hulpprogramma dat gebruikt wordt voor het beheer van de licenties voor

ABBYY FineReader en voor het activeren van ABBYY FineReader PDF Corporate.

Ligatuur is een combinatie van twee of meertekens die aan elkaar zijn geplakt (bij v. fi, fl, ffi). Deze

tekens zijn moeilijk te scheiden door ABBYY FineReader. De OCR-kwaliteit kan worden verbeterd door

ze te beschouwen als één teken.

O

OCR (Optical Character Recognition) is een technologie die het mogelijk maakt dat computers

teksten kunnen lezen en illustraties, tabellen en andere opmaakgegevens kunnen herkennen.

OCR-project is een project dat is gemaakt door ABBYY FineReader om een document te verwerken.

Het bevat de afbeeldingen van de documentpagina’s, eventueel herkende tekst en de programma-

instellingen.

OCR-projectoptieszijn de opties die kunnen worden geselecteerd in het Opties dialoogvenster (klik

op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen). Deze opties kunnen ook

betrekking hebben op gebruikerstalen en patronen. OCR-projectopties kunnen worden opgeslagen en

vervolgens worden gebruikt in andere OCR-projecten.

Omgekeerde afbeelding  is een afbeelding met witte tekens tegen een donkere achtergrond.

Omnifont-systeem  is een herkenningssysteem dat zonder voorafgaande training tekens uit elk

willekeurig lettertype kan herkennen.
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Onduidelijke tekens zijn tekens die mogelijk niet correct herkend zijn door het programma.

Onduidelijke woorden zijn woorden met een of meer onbetrouwbare tekens.

Optioneel afbreekstreepje is een afbreekstreepje (¬)  dat precies aangeeft waar woorden of

woordcombinaties afgebroken kunnen worden indien deze aan het einde van een regel staan (het

woord 'afbreekstreepje' moet bij voorbeeld worden gesplitst als 'afbreek-streepje'). ABBYY FineReader

vervangt alle afbreekstreepjes in woorden uit het woordenboek door optionele afbreekstreepjes.

Terug naar begin

P

Pagina-indeling is de verdeling van tekst, tabellen, illustraties, alinea's en kolommen op een pagina.

De lettertypen, de tekengroottes, de tekenkleuren, de achtergrond en de tekststand maken hier

allemaal deel van uit.

Paradigma zijn alle grammaticale vormen van een woord.

Patroon is een reeks associaties tussen een set gemiddelde tekenafbeeldingen en hun

respectievelijke namen. Patronen worden gemaakt als u ABBYY FineReader traint in een specifieke

tekst.

PDF (Portable Document Format) is een veelgebruikte elektronische documentindeling. Een PDF-

bestand ziet er altijd hetzelfde uit, ongeacht op welke computer deze wordt weergegeven, dankzij  de

gedetailleerde informatie die het bevat over de tekst, lettertypen en afbeeldingen in het document.

PDF met tag  is een PDF-document met informatie over de documentstructuur, zoals de logische

indeling, illustraties en tabellen. Deze structuur wordt vastgelegd in PDF-tags. Een PDF-document met

deze tags kan aan verschillende schermformaten worden aangepast en kan ook worden weergegeven

op mobiele apparatuur met kleine beeldschermen.

PDF-beveiligingsinstellingen zijn restricties waarmee kan worden voorkomen dat een PDF-

document kan worden geopend, bewerkt, gekopieerd of afgedrukt. De volgende instellingen zijn

beschikbaar: Wachtwoord voor openen document, Wachtwoord voor toegangsrechten en

Coderingsniveau.

Primaire vorm is de vorm van een woord zoals dit in het woordenboek staat (de basisvorm van een

woord in een woordenboek heeft meestal een primaire vorm).

Product-ID wordt automatisch gegenereerd op basis van de hardwareconfiguratie wanneer ABBYY

FineReader op een computer wordt geactiveerd. Het bevat geen persoonlijke informatie of

informatie over de software en gegevens die zijn opgeslagen op uw computer. 

R
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Resolutie is een scanparameter die wordt gemeten in dpi (punten per inch). Een resolutie van 300 dpi

is geschikt voor teksten met een tekengrootte van 10 pt of meer, terwij l een resolutie van 400 tot 600

dpi de voorkeur verdient bij  teksten met een kleinere tekengrootte (9 pt of minder).

S

Samengesteld woord  is een woord dat bestaat uit twee of meer bestaande woorden. In ABBYY

FineReader is een samengesteld woord een woord dat niet in het woordenboek voorkomt, maar dat

samengesteld kan worden uit twee of meer woorden die wel in het woordenboek voorkomen.

Scanmodus is een scanparameter waarmee wordt bepaald of een afbeelding moet worden gescand

in zwart-wit, grij s of kleur.

Scanner is een apparaat waarmee afbeeldingen in een computer kunnen worden ingevoerd.

Scheidingstekens zijn symbolen die woorden kunnen opsplitsen (bv. /,\,-) en die zelf van het woord

worden gescheiden door een spatie.

Serienummer is een uniek nummer dat u ontvangt wanneer u het programma aanschaft. Het wordt

gebruikt tijdens de activering.

Snelmenu is het menu dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop ergens op klikt,

zoals een gebied of een ander deel van een document.

Sneltoetsen zijn toetsen of combinaties van toetsen waarmee u een bepaalde opdracht uitvoert. Met

sneltoetsen kunt u uw productiviteit aanzienlijk verhogen.

Stuurprogramma  is een programma voor het aansturen van randapparatuur, (bij v. een scanner, een

monitor, etc.).

Support-ID is een uniek nummer of serienummer met informatie over de licentie en de computer

waarop die wordt gebruikt. Een Support-ID biedt extra beveiliging en wordt gecontroleerd door de

technische ondersteuning voordat er technische ondersteuning wordt gegeven.

Terug naar begin

T

Tabelgebied is een gebied met een illustratie met gegevens in tabelvorm. Wanneer een dergelijk

gebied wordt gelezen, worden er verticale en horizontale scheidingstekens binnen het gebied

aangebracht om een tabel te vormen. Dit gebied wordt in de uitvoertekst vormgegeven als een tabel.

Tekstgebied is een afbeeldingsgebied met tekst. Tekstgebieden behoren alleen tekst te bevatten die

in één kolom is opgemaakt.
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Training is het proces waarbij  verbanden worden gelegd tussen de tekenafbeeldingen en de tekens

zelf. Zie ook:  Als uw afgedrukte document niet-standaard lettertypen bevat .

U

Unicode is een internationale tekstcoderingsstandaard die is ontwikkeld door het Unicode

Consortium (Unicode, Inc). De Unicode-standaard biedt een eenvoudig uitbreidbaar 16-bits systeem

voor het coderen van symbolen van vrijwel alle hedendaagse talen. Aangegeven wordt hoe symbolen

moeten worden gecodeerd en er wordt bepaald welke algoritmen en tekeneigenschappen moeten

worden gebruikt tijdens het coderingsproces.

V

Vaste tekenafstand  is een eigenschap van bepaalde lettertypen (bij voorbeeld Courier New), waarbij

alle tekens evenveel ruimte in beslag nemen. Voor een beter OCR-resultaat bij  lettertypen met vaste

tekenbreedte selecteert u op het OCR tabblad van het Opties dialoogvenster selecteert u

Typemachine in de Documenttype optiegroep.

Verboden tekens zijn tekens waarvan u denkt dat ze nooit voorkomen in een te herkennen tekst.

Door verboden tekens in te stellen, kunt u de snelheid en de kwaliteit van de OCR verbeteren.

W

Wachtwoord voor openen document is een wachtwoord dat verhindert dat een andere gebruiker

een PDF-document kan openen zonder het wachtwoord in te voeren dat door de maker van het

document is ingesteld.

Wachtwoord voor toegangsrechten is een wachtwoord dat verhindert dat andere gebruikers een

PDF-document kunnen afdrukken en bewerken zonder het wachtwoord in te voeren dat door de

maker van het document is ingesteld. Als bepaalde beveiligingsinstellingen voor het document zijn

ingeschakeld, kunnen andere gebruikers deze instellingen niet wij zigen zonder eerst het wachtwoord

in te voeren.

Terug naar begin
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Sneltoetsen

In ABBYY FineReader worden de volgende sneltoetsen gebruikt voor de meest gangbare opdrachten.

· Nieuwe taak-venster

· OCR-editor

· PDF-editor

· ABBYY Documenten vergelijken

Nieuwe taak-venster

· Menu Bestand

· Menu  Bewerk

· Menu  Help

Menu Bestand

Opdracht Sneltoets

Nieuw PDF-document Ctrl+N

PDF-document openen... Ctrl+O

Openen in OCR-editor... Ctrl+R

Scan naar OCR Editor Ctrl+S

Nieuw OCR-project Ctrl+Shift+N

OCR-project openen... Ctrl+Shift+O

Opties... Ctrl+>

Afsluiten Ctrl+Q

Menu Bewerken

Opdracht Sneltoets

Omhoog verplaatsen Alt+↑

404

405

409

414

404 404

404 404

405 405
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Omlaag verplaatsen Alt+↓

Verwijderen Del-

Alles selecteren Ctrl+A

Recente documenten zoeken Ctrl+F

Menu Help

Opdracht Sneltoets

Help F1

OCR-editor

· Menu  Bestand

· Menu  Bewerk

· Menu  Beeld

· Menu  Herkennen

· Menu  Gebied

· Menu  Gereedschappen

· Menu  Help

· Algemeen 

Menu Bestand

Opdracht Sneltoets

Nieuwe taak... Ctrl+N

Afbeelding openen... Ctrl+O

Pagina's scannen... Ctrl+K

Pagina-afbeeldingen opslaan als... Ctrl+Alt+S

Sluiten Ctrl+W

Nieuw OCR-project Ctrl+Shift+N

405 405

406 406
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OCR-project openen... Ctrl+Shift+O

OCR-project opslaan... Ctrl+Shift+S

Document e-mailen Ctrl+M

Afbeeldingen e-mailen Ctrl+Alt+M

Tekst afdrukken Ctrl+P

Afbeelding afdrukken Ctrl+Alt+P

Afsluiten Ctrl+Q

Menu Bewerken

Opdracht Sneltoets

Ongedaan maken Ctrl+Z

Opnieuw uitvoeren Ctrl+Y

Knippen Ctrl+X

Tekst herkennen en kopiëren Ctrl+C

Gebied als afbeelding kopiëren Ctrl+Shift+C

Plakken Ctrl+V

Verwijderen Del

Alles selecteren Ctrl+A

Selectie annuleren Ctrl+Shift+A

Pagina's verwijderen... Ctrl+Backspace

Gebieden en tekst verwijderen Ctrl+Del

Tekst verwijderen Ctrl+Shift+Del

Pagina's rechtsom draaien Ctrl+Shift+>

Pagina's linksom draaien Ctrl+Shift+<

Pagina-afbeeldingen bewerken... Ctrl+I

Zoeken... Ctrl+F
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Volgende zoeken F3

Vervangen... Ctrl+H

Menu Beeld

Opdracht Sneltoets

Navigatievenster tonen F5

Zoomvenster tonen Ctrl+F5

Alleen afbeeldingsvenster F6

Afbeeldings- en tekstvensters F7

Alleen tekstvenster F8

Volgend venster Ctrl+Tab

Vorig venster Ctrl+Shift+Tab

Inzoomen Ctrl++

Uitzoomen Ctrl+-

Passend Ctrl+0

Naar paginanummer... Ctrl+G

Naar volgende pagina Ctrl+↓

Naar vorige pagina Ctrl+↑

Naar eerste pagina Ctrl+Home

Naar laatste pagina Ctrl+End

Pagina sluiten Ctrl+F4

Menu Herkennen

Opdracht Sneltoets

Alle pagina's herkennen Ctrl+Shift+R

Pagina herkennen Ctrl+R

Alle pagina's analyseren Ctrl+Shift+E
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Pagina analyseren Ctrl+E

Tekst verifiëren... Ctrl+F7

Volgende fout Alt+↓

Vorige fout Alt+↑

Tekst als geverifieerd markeren Ctrl+T

Menu Gebied

Opdracht Sneltoets

Gebied herkennen Ctrl+Shift+B

Gebiedstype wijzigen naar Tekst Ctrl+2

Gebiedstype wijzigen naar Tabel Ctrl+3

Gebiedstype wijzigen naar Afbeelding Ctrl+4

Gebiedstype wijzigen naar Achtergrondafbeelding Ctrl+6

Gebiedstype wijzigen naar Barcode Ctrl+5

Gebiedstype wijzigen naar Herkenningsgebied Ctrl+1

Menu Gereedschappen

Opdracht Sneltoets

Woordenboeken bekijken... Ctrl+Alt+D

Redactiemodus Ctrl+Shift+H

Hot Folder Ctrl+Shift+F

Opties... Ctrl+>

Menu Help

Opdracht Sneltoets
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Help F1

Algemeen 

Opdracht Sneltoets

Maak het geselecteerde tekstfragment vet Ctrl+B

Maak het geselecteerde tekstfragment cursief Ctrl+I

Onderstreep het geselecteerde tekstfragment Ctrl+U

Naar tabelcel Pij ltoetsen

Overschakelen naar deelvenster Pagina's Alt+1

Overschakelen naar deelvenster Afbeeldingen Alt+2

Overschakelen naar deelvenster Tekst Alt+3

Overschakelen naar deelvenster Zoomen Alt+4

U kunt ook uw eigen sneltoetsen maken in de OCR-editor .

Zo maakt u een sneltoets in de OCR-editor:

1. Open het Pas de werkbalk en de snelkoppelingen voor het toetsenbord aanpassen

dialog box by clicking Weergave > Werkbalken > Aanpassen....

2. Op het Sneltoetsen tabblad selecteert u een categorie in het Categorieën veld.

3. In het Opdrachten veld selecteert u de opdracht waarvoor u een sneltoets wilt specificeren.

4. Plaats de cursor in het Nieuwe sneltoets indrukken veld en druk op de toetsen die moeten

worden gebruikt voor deze opdracht.

5. Klik op Toewijzen. De geselecteerde toetsencombinatie worden toegevoegd aan het

Huidige snelkoppeling veld.

6. Klik op OK om de wij zigingen op te slaan.

7. Om de standaard sneltoetsen te herstellen, klikt u op Terugzetten (voor een geselecteerde

opdrachtcategorie) of Alles herstellen (voor alle sneltoetsen).

PDF-editor

· Menu  Bestand

195

410 410
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· Menu  Bewerk

· Menu  Document

· Menu  Pagina's organiseren

· Menu  Inhoud bewerken

· Menu  Beveiliging

· Menu  Beeld

· Menu  Help

· Algemeen

Menu Bestand

Opdracht Sneltoets

Nieuwe taak... Ctrl+N

Openen... Ctrl+O

Opslaan Ctrl+S

Opslaan als PDF-document... Ctrl+Shift+S

Document sluiten Ctrl+W

Afdrukken... Ctrl+P

Opties... Ctrl+>

Afsluiten Ctrl+Alt+W

***Terug naar boven

Menu Bewerken

Opdracht Sneltoets

Ongedaan maken Ctrl+Z

Opnieuw uitvoeren Ctrl+Y

Knippen Ctrl+X

410 410

411 411

411 411

412 412

412 412

412 412

413 413

413

404
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Kopiëren Ctrl+C

Gebied kopiëren als Afbeelding Ctrl+C

Gebied kopiëren als Tekst Ctrl+Shift+C

Gebied kopiëren als Tabel Ctrl+Alt+C

Plakken Ctrl+V

Verwijderen Del

Alles selecteren Ctrl+A

Menu Document

Opdracht Sneltoets

Opmerking toevoegen Ctrl+M

Markeren Ctrl+H

Onderstrepen Ctrl+Shift+U

Doorhalen Ctrl+K

Tekst invoegen Ctrl+J

Zoeken en markeren Alt+Shift+3

Document herkennen Ctrl+Shift+R

Bladwijzer toevoegen... Ctrl+D

Zoeken... Ctrl+F

Volgende zoeken F3

Menu Pagina's organiseren

Opdracht Sneltoets

Blanco pagina toevoegen Ctrl+Shift+B

Pagina's toevoegen vanuit PDF... Ctrl+Shift+P

Pagina's toevoegen uit bestand... Ctrl+Shift+O

Pagina's toevoegen vanuit scanner... Ctrl+Shift+K
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Pagina's rechtsom draaien Ctrl+Shift+>

Pagina's linksom draaien Ctrl+Shift+<

Juiste pagina-oriëntatie Ctrl+Shift+/

Pagina's bijsnijden Ctrl+Shift+X

Pagina's vervangen Ctrl+Shift+E

Pagina's verplaatsen Ctrl+Shift+M

Pagina's verwijderen Ctrl+Backspace

Menu Inhoud bewerken

Opdracht Sneltoets

Koppeling toevoegen... Ctrl+L

Menu Beveiliging

Opdracht Sneltoets

Redactiemodus Ctrl+Shift+H

Tekst en illustratiegebieden verwijderen Ctrl+R

Menu Beeld

Opdracht Sneltoets

Navigatievenster tonen F5

Pagina's Alt+Shift+1

Bladwijzers Alt+Shift+2

Zoeken Alt+Shift+3

Bestandsbijlagen Alt+Shift+4

Digitale handtekening Alt+Shift+5

Deelvenster Opmerkingen weergeven F7

Inzoomen Ctrl++
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Uitzoomen Ctrl+-

Passend Ctrl+0

Ware grootte Ctrl+1

Aanpassen aan breedte Ctrl+2

Naar paginanummer... Ctrl+G

Volgende pagina Ctrl+↓

Vorige pagina Ctrl+↑

Eerste pagina Home

Laatste pagina End

Terug Alt+←

Doorsturen Alt+→

1 pagina weergeven Ctrl+5

Bladeren per pagina Ctrl+6

2 pagina's weergeven Ctrl+7

Bladeren per 2 pagina's Ctrl+8

Beeldvullend F11

***Terug naar boven

Menu Help

Opdracht Sneltoets

Help F1

Algemeen

Opdracht Sneltoets

Geselecteerde pagina's opslaan Ctrl+Alt+S

404
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ABBYY Documenten vergelijken

· Menu  Bestand

· Menu  Bewerk

· Menu  Beeld

· Menu  Vergelijken

· Menu  Help

Menu Bestand

Opdracht Sneltoets

Nieuwe vergelijking Ctrl+N

Document openen... Ctrl+O

Document sluiten Ctrl+W

Opslaan... Ctrl+S

Afsluiten Ctrl+Q

***Terug naar boven

Menu Bewerken

Opdracht Sneltoets

Ongedaan maken Ctrl+Z

Opnieuw uitvoeren Ctrl+Y

Alle verschillen selecteren Ctrl+A

***Terug naar boven

Menu Beeld

Opdracht Sneltoets

Inzoomen Ctrl++

Uitzoomen Ctrl+-

414 414

414 414

414 414

415 415

415 415

404

404
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Aanpassen aan breedte Ctrl+0

Volgende pagina Ctrl+↓

Vorige pagina Ctrl+↑

Menu Vergelijken

Opdracht Sneltoets

Documenten vergelijken Ctrl+R

Volgend verschil Ctrl+→

Vorig verschil Ctrl+←

Verschil negeren Del-

Menu Help

Opdracht Sneltoets

Help F1

***Terug naar boven 404
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Technische ondersteuning
Bij  vragen over het gebruik van ABBYY FineReader die niet worden beantwoord door de informatie

die is verstrekt in de gebruikershandleiding en Help, kunt u het gedeelte met veelgestelde vragen

raadplegen in de ABBYY knowledge base.

Als u het antwoord op uw vraag nog steeds niet kunt vinden, kunt u contact opnemen met de

technische ondersteuning van ABBYY U kunt een nieuw supportticket maken via een online formulier

op https://support.abbyy.com. Beschrij f het probleem in het ticket, onze experts helpen u graag.

We verzoeken u om een systeemrapport toe te voegen aan uw supportticket in het geval van een

technisch probleem. Om een systeemrapport te maken, klikt u op Help > Info over... >

Systeeminfo... > Opslaan....

Als u om wat voor reden dan ook geen systeemrapport kunt genereren, moet u de volgende

informatie opnemen in uw supportticket:

· Het serienummer van uw exemplaar of support-ID  (klik op Help > Info over... >

Licentie-info om het serienummer van uw exemplaar van het product te achterhalen);

· Het versienummer van uw exemplaar (klik op Help > Info over...);

· Uw Windows-versie;

· Alle andere informatie die u relevant lijkt.

Controleer voordat u contact opneemt met de technische ondersteuning van ABBYY of de nieuwste

updates die beschikbaar zijn voor uw versie van ABBYY FineReader zijn geïnstalleerd. Om dit te doen

klikt u op Help > Controleren op updates.

 Technische ondersteuning wordt uitsluitend verstrekt aan geregistreerde gebruikers die zich houden

aan de levenscyclus van het product en het beleid voor technische ondersteuning. Om uw exemplaar

van het product te registeren, gaat u naar onze website of klikt u op Help > Registreren... in het

product.

Software van derden
Third Party Software/Open Source Software Used in

ABBYY FineReader PDF 16 Release 3

© ABBYY 2023. ABBYY, FineReader and ABBYY FineReader are either registered trademarks or

trademarks of ABBYY Development Inc. and/or its affiliates. These designations can also be logos,

product or company names (or part of any of the above) of ABBYY Development Inc. and/or its

affiliates and may not be used without consent of their respective owners. 
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This document contains licenses and notices for free/open source as well as third party software used

in this product. If you have any questions related to free/open-source and third party software listed in

this document, please contact us at legaloperations@abbyy.com.

In your requests please include the following reference number “FR16 for Win, R3 – 02.03.2023”

Licensed under the MIT license

Little CMS (for Pdfium)

Copyright (c) 1998-2020 Marti Maria Saguer

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial

portions of the Software.

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR

COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH

THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

expat-2.4.7

Copyright (c) 1998-2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Copyright (c) 2001-2019 Expat maintainers

libexslt

Copyright (C) 2001-2002 Thomas Broyer, Charlie Bozeman and Daniel Veillard

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

mailto:legaloperations@abbyy.com
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copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial

portions of the Software.

libxslt

Copyright (C) 2001-2002 Daniel Veillard. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy

of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal

in the Software without restriction, including without limitation the rights

to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is fur-

nished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in

all copies or substantial portions of the Software.

Little CMS

Copyright (c) 1998-2020 Marti Maria Saguer

Anti-Grain Geometry (for Pdfium)

Copyright (C) 2002-2005 Maxim Shemanarev (http://www.antigrain.com)

vigra1.6.0

Copyright 1998-2001 by Ullrich Koethe

Cognitive Systems Group, University of Hamburg, Germany

mdds_0.3.1

Copyright (c) 2010-2015 Kohei Yoshida

libyaml

Copyright (c) 2006-2016 Kirill Simonov

http://www.antigrain.com
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j soncpp

Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur

PDFSharp

Copyright (c) 2005-2007 empira Software GmbH, Cologne (Germany)

libmv (SURF detector)

Copyright (c) 2007, 2008, 2009 libmv authors

little cms (MIT)

Copyright (c) 1998-2013 Marti Maria Saguer

MAPI Stub Library (MIT)

Copyright (c) 2018 Microsoft

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial

portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR

COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH

THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Desktop Notification

Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions:
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The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial

portions of the Software.

Licensed under the MIT-like license

curl-7.66.0

Copyright (c) 1996 - 2018, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, and manycontributors, see the

THANKS file. All rights reserved.

Curl contains pieces of source code that is Copyright (c) 1998, 1999 Kungliga Tekniska Högskolan.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2021, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, and many contributors, see the THANKS

file.https://curl.se/docs/thanks.html

libxslt-1.1.34

Copyright (C) 2001-2002 Daniel Veillard. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy

of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal

in the Software without restriction, including without limitation the rights

to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is fur-

nished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in

all copies or substantial portions of the Software.

Licensed under the Apache 2.0 License

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in

compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is

distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either

express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations

under the License.

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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google-diff-match-patch

Google Inc.

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by

Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting

the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are

controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition,

"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity,

whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding

shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this

License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to

software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a

Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and

conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under

the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example

is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or

derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other

modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,

Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)

to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.



422

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any

modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to

Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized

to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any

form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives,

including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems,

and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of

discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or

otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution

has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor

hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable

copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,

sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby

grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as

stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise

transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such

Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their

Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent

litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the

Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent

infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate

as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in

any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the

following conditions:

You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent,

trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do

not pertain to any part of the Derivative Works; and

If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You

distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file,
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excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the

following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the

Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display

generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The

contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You

may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an

addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot

be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or

different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or

for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the

Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally

submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of

this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein

shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with

Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service

marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in

describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides

the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT

WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation,

any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or

redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this

License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),

contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent

acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,

indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this

License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of

goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages

or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works

thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or
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other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such

obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any

other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for

any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any

such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

raptor2-2.0.15

Copyright (C) 2000-2014 David Beckett

Copyright (C) 2000-2005 University of Bristol

apr-1.5.2

* Copyright (c) 1987, 1993, 1994

 *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.

---------------------------------------------------------------------------

/* Copyright (c) 1996 by Internet Software Consortium.

---------------------------------------------------------------

*  Copyright (c) 1992,1993,1995,1996,1997,1988

 *  Jens-Uwe Mager, Helios Software GmbH, Hannover, Germany.

---------------------------------------------------------------------------

Copyright (C) 2000 by Martin Pool <mbp@humbug.org.au>

-----------------------------------------------------------------------

  Copyright(C) Caldera International Inc.  2001-2002.  All rights reserved.

----------------------------------------------------------------------

crosextrafonts 20130214

Copyright (C) 1994-2018 The FreeBSD Project. All rights reserved.

BeanShell 2.0b6

Copyright 1997-2012 Patrick Niemeyer

apr-util-1.5.4

Copyright 2002-2011 The Apache Software Foundation
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serf-1.2.1

This product includes software developed by The Apache Software Foundation

(http://www.apache.org/).

stax-src-1.2.0

Copyright 2004 BEA Systems, Inc.

commons-lang-2.4-src

Apache Commons Lang

Copyright 2001-2015 The Apache Software Foundation

This product includes software developed at

The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software from the Spring Framework,

under the Apache License 2.0 (see: StringUtils.containsWhitespace

commons-logging-1.1.1-src

Copyright 2003-2007 The Apache Software Foundation

commons-codec-1.6-src

Apache Commons Codec

Copyright 2002-2011 The Apache Software Foundation

This product includes software developed by

The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

--------------------------------------------------------------------------------

src/test/org/apache/commons/codec/language/DoubleMetaphoneTest.j ava contains

test data from http://aspell.sourceforge.net/test/batch0.tab.

Copyright (C) 2002 Kevin Atkinson (kevina@gnu.org). Verbatim copying

and distribution of this entire article is permitted in any medium,

provided this notice is preserved.

http://www.apache.org/
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/
http://aspell.sourceforge.net/test/batch0.tab
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commons-httpclient-3.1-src

Copyright 2017 The Apache Software Foundation

Zxing - Code translated from Java to CPP (Apache 2.0)

Copyright (C) 2010 ZXing authors

rasqal-0.9.33

Copyright (C) 2003-2014 Dave Beckett

Copyright (C) 2003-2005 University of Bristol

redland-1.0.17

Copyright (C) 2000-2013 Dave Beckett

Copyright (C) 2000-2005 University of Bristol

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software

distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and

limitations under the License.

Licensed under the Apache 2.0 License AND SUBCOMPONENTS

apache-tomcat-5.5.36-src

Copyright © The Apache Software Foundation

Apache Open Office

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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Copyright © The Apache Software Foundation

Vulkan SDK Version 1.1.130.0

See copyright here: https://vulkan.lunarg.com/software/license/vulkan-1.1.130.0-linux-license-

summary.txt 

The Vulkan SDK

Only the following portions of the Vulkan SDK are contained in the Software:

(for Windows)

./Include/vulkan/GLSL.std.450.h,GLSL.std.450.h,MIT,,

./Include/vulkan/spirv.h,spirv.h,MIT,,

./Include/vulkan/spirv.hpp,spirv.hpp,MIT,,

./Include/vulkan/spirv.hpp11,spirv.hpp11,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/spirv.j son,spirv.j son,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/spirv.lua,spirv.lua,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/spirv.py,spirv.py,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vk_icd.h,vk_icd.h,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vk_layer.h,vk_layer.h,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vk_platform.h,vk_platform.h,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vk_sdk_platform.h,vk_sdk_platform.h,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vulkan.h,vulkan.h,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vulkan.hpp,vulkan.hpp,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vulkan_android.h,vulkan_android.h,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vulkan_core.h,vulkan_core.h,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vulkan_fuchsia.h,vulkan_fuchsia.h,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vulkan_ggp.h,vulkan_ggp.h,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vulkan_ios.h,vulkan_ios.h,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vulkan_macos.h,vulkan_macos.h,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vulkan_metal.h,vulkan_metal.h,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vulkan_vi.h,vulkan_vi.h,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vulkan_wayland.h,vulkan_wayland.h,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vulkan_win32.h,vulkan_win32.h,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vulkan_xcb.h,vulkan_xcb.h,Apache-2.0,,

./Include/vulkan/vulkan_xlib.h,vulkan_xlib.h,Apache-2.0,,

https://vulkan.lunarg.com/software/license/vulkan-1.1.130.0-linux-license-summary.txt
https://vulkan.lunarg.com/software/license/vulkan-1.1.130.0-linux-license-summary.txt
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./Include/vulkan/vulkan_xlib_xrandr.h,vulkan_xlib_xrandr.h,Apache-2.0,,

(for Linux)

./x86_64/include/vulkan/vk_icd.h,vk_icd.h,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vk_layer.h,vk_layer.h,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vk_platform.h,vk_platform.h,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vk_sdk_platform.h,vk_sdk_platform.h,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vulkan.h,vulkan.h,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vulkan.hpp,vulkan.hpp,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_android.h,vulkan_android.h,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_core.h,vulkan_core.h,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_fuchsia.h,vulkan_fuchsia.h,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_ggp.h,vulkan_ggp.h,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_ios.h,vulkan_ios.h,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_macos.h,vulkan_macos.h,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_metal.h,vulkan_metal.h,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_vi.h,vulkan_vi.h,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_wayland.h,vulkan_wayland.h,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_win32.h,vulkan_win32.h,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_xcb.h,vulkan_xcb.h,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_xlib.h,vulkan_xlib.h,Apache-2.0,,

./x86_64/include/vulkan/vulkan_xlib_xrandr.h,vulkan_xlib_xrandr.h,Apache-2.0,,

(for MacOS)

./macOS/include/vulkan/vk_icd.h,vk_icd.h,Apache-2.0,,

./macOS/include/vulkan/vk_layer.h,vk_layer.h,Apache-2.0,,

./macOS/include/vulkan/vk_platform.h,vk_platform.h,Apache-2.0,,

./macOS/include/vulkan/vk_sdk_platform.h,vk_sdk_platform.h,Apache-2.0,,

./macOS/include/vulkan/vulkan.h,vulkan.h,Apache-2.0,,

./macOS/include/vulkan/vulkan.hpp,vulkan.hpp,Apache-2.0,,

./macOS/include/vulkan/vulkan_android.h,vulkan_android.h,Apache-2.0,,

./macOS/include/vulkan/vulkan_core.h,vulkan_core.h,Apache-2.0,,



429

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

./macOS/include/vulkan/vulkan_fuchsia.h,vulkan_fuchsia.h,Apache-2.0,,

./macOS/include/vulkan/vulkan_ggp.h,vulkan_ggp.h,Apache-2.0,,

./macOS/include/vulkan/vulkan_ios.h,vulkan_ios.h,Apache-2.0,,

./macOS/include/vulkan/vulkan_macos.h,vulkan_macos.h,Apache-2.0,,

./macOS/include/vulkan/vulkan_metal.h,vulkan_metal.h,Apache-2.0,,

./macOS/include/vulkan/vulkan_vi.h,vulkan_vi.h,Apache-2.0,,

./macOS/include/vulkan/vulkan_wayland.h,vulkan_wayland.h,Apache-2.0,,

./macOS/include/vulkan/vulkan_win32.h,vulkan_win32.h,Apache-2.0,,

./macOS/include/vulkan/vulkan_xcb.h,vulkan_xcb.h,Apache-2.0,,

./macOS/include/vulkan/vulkan_xlib.h,vulkan_xlib.h,Apache-2.0,,

./macOS/include/vulkan/vulkan_xlib_xrandr.h,vulkan_xlib_xrandr.h,Apache-2.0,,

Licensed under BSD-2-clause 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

OpenJPEG (for Pdfium)  

* The copyright in this software is being made available under the 2-clauses

 * BSD License, included below. This software may be subject to other third

 * party and contributor rights, including patent rights, and no such rights
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 * are granted under this license.

 *

 * Copyright (c) 2002-2014, Universite catholique de Louvain (UCL), Belgium

 * Copyright (c) 2002-2014, Professor Benoit Macq

 * Copyright (c) 2003-2014, Antonin Descampe

 * Copyright (c) 2003-2009, Francois-Olivier Devaux

 * Copyright (c) 2005, Herve Drolon, FreeImage Team

 * Copyright (c) 2002-2003, Yannick Verschueren

 * Copyright (c) 2001-2003, David Janssens

 * Copyright (c) 2011-2012, Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), France

 * Copyright (c) 2012, CS Systemes d'Information, France

 *

 * All rights reserved.

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

STASM

Stasm License Agreement

 Copyright (C) 2005-2013, Stephen Milborrow All rights reserved.

 Redistribution of Stasm in source and binary forms, with or without modification, is permitted

provided that the following conditions are met:   * Redistributions of source code must retain the

above copyright notice,     this list of conditions and the following disclaimers.
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   * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,     this list of conditions

and the following disclaimers in the documentation     and/or other materials provided with the

distribution.

 A SIFT patent restriction may be in conflict with the copyright freedoms granted by this license.  This

license does not give you permission to infringe patents.

 This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied

warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a

particular purpose are disclaimed. In no event shall the copyright holder be liable for any

direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to,

procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption)

however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including

negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the

possibility of such damage.

Licensed under BSD 3-clause

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse

or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

v8/Strongtalk

Copyright (c) 1994-2006 Sun Microsystems Inc.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions are



432

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistribution in binary form must reproduce the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of Sun Microsystems or the names of contributors may

be used to endorse or promote products derived from this software without

specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS

IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR

PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF

LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING

NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

haval

The source code of HAVAL is released as open source under the BSD license.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.
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2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse

or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

PDFium

Copyright 2014 The PDFium Authors

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse

or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
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CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

j inj a2 (for Pdfium)

Copyright 2007 Pallets

Adobe mapping-resources-pdf

Copyright 1990-2019 Adobe. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe nor the names of its contributors may be used to endorse or promote

products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE

OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Adobe cmap resources

Copyright 1990-2019 Adobe. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:
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Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe nor the names of its contributors may be used to endorse or promote

products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

OpenCV

Copyright (C) 2000-2019, Intel Corporation, all rights reserved.

Copyright (C) 2009-2011, Willow Garage Inc., all rights reserved.

Copyright (C) 2009-2016, NVIDIA Corporation, all rights reserved.

Copyright (C) 2010-2013, Advanced Micro Devices, Inc., all rights reserved.

Copyright (C) 2015-2016, OpenCV Foundation, all rights reserved.

Copyright (C) 2015-2016, Itseez Inc., all rights reserved.

Third party copyrights are property of their respective owners.

llvm-libcxxabi

Copyright (c) 2003-2019 University of Illinois at Urbana-Champaign.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal with the Software without restriction,

including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,

and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,

subject to the following conditions:
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    * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimers.

    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions

and the following disclaimers in the documentation and/or other materials provided with the

distribution.

    * Neither the names of the LLVM Team, University of Illinois at Urbana-Champaign, nor the names of

its contributors may be used to endorse or promote products derived from this Software without

specific prior written permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE  WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS

FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE

CONTRIBUTORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF

OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS WITH THE SOFTWARE.

===================================================================

===========

Copyrights and Licenses for Third Party Software Distributed with LLVM:

===================================================================

===========

The LLVM software contains code written by third parties.  Such software will

have its own individual LICENSE.TXT file in the directory in which it appears.

This file will describe the copyrights, license, and restrictions which apply

to that code.

The disclaimer of warranty in the University of Illinois Open Source License

applies to all code in the LLVM Distribution, and nothing in any of the

other licenses gives permission to use the names of the LLVM Team or the

University of Illinois to endorse or promote products derived from this

Software.

The following pieces of software have additional or alternate copyrights, licenses, and/or restrictions:

Program             Directory

-------             ---------
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Google Test         llvm/utils/unittest/googletest

OpenBSD regex       llvm/lib/Support/{reg*, COPYRIGHT.regex}

pyyaml tests        llvm/test/YAMLParser/{*.data, LICENSE.TXT}

ARM contributions   llvm/lib/Target/ARM/LICENSE.TXT

md5 contributions   llvm/lib/Support/MD5.cpp llvm/include/llvm/Support/MD5.h

Downloads are available at: https://releases.llvm.org/ 

GDCM

Copyright (c) 2006-2016 Mathieu Malaterre

Copyright (c) 1993-2005 CREATIS

(CREATIS = Centre de Recherche et d'Applications en Traitement de l'Image). All rights reserved.

hsqldb_1_8_0

Copyright (c) 2001-2005, The HSQL Development Group. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the HSQL Development Group nor the names of its contributors may be used to

endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL HSQL DEVELOPMENT GROUP, HSQLDB.ORG, OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,

INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

https://releases.llvm.org/
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libtextcat-2.2

Copyright (c) 2003, WiseGuys Internet B.V.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the WiseGuys Internet B.V. nor the names of its contributors may be used to

endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE

OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

BRISK

Copyright (C) 2011  The Autonomous Systems Lab (ASL), ETH Zurich,Stefan Leutenegger, Simon Lynen

and Margarita Chli.

Redistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted

provided that the following conditions are met:    

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.    
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* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the      documentation and/or other materials provided with the

distribution.    

* Neither the name of the ASL nor the names of its contributors may be       used to endorse or

promote products derived from this software without       specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" ANDANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIEDWARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AREDISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANYDIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED ANDON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,

OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF

THISSOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

AGAST++

Copyright (c) 2010, Elmar Mair. All rights reserved

Redistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted

provided that the following conditions are met:    

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.    

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the      documentation and/or other materials provided with the

distribution.    

* Neither the name of the ASL nor the names of its contributors may be       used to endorse or

promote products derived from this software without       specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" ANDANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIEDWARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AREDISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANYDIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED ANDON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,

OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF

THISSOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

FAST detector
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Copyright (c) 2006, 2008, 2009, 2010 Edward Rosten

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions

are met:

*Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

*Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

*Neither the name of the University of Cambridge nor the names of its contributors may be used to

endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

AKAZE

Copyright (c) 2013, Pablo Fernandez Alcantarilla, Jesus Nuevo. All Rights Reserved

Redistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted

provided that the following conditions are met:    

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.    

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the      documentation and/or other materials provided with the

distribution.    

* Neither the name of the ASL nor the names of its contributors may be       used to endorse or

promote products derived from this software without       specific prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" ANDANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIEDWARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AREDISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANYDIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED ANDON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,

OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF

THISSOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

KAZE

Copyright (c) 2012, Pablo Fernández Alcantarilla. All Rights Reserved

Redistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted

provided that the following conditions are met:    

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.    

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the      documentation and/or other materials provided with the

distribution.    

* Neither the name of the ASL nor the names of its contributors may be       used to endorse or

promote products derived from this software without       specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" ANDANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIEDWARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AREDISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANYDIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED ANDON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,

OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF

THISSOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

Licensed under Mozilla Public License 2.0.

Eigen

The source code version of Eigen may be found at https://github.com/eigenteam/eigen-git-mirror  

Mozilla Public License

https://github.com/eigenteam/eigen-git-mirror
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Version 2.0

1. Definitions

1.1. “Contributor”

means each individual or legal entity that creates, contributes to the creation of, or owns Covered

Software.

1.2. “Contributor Version”

means the combination of the Contributions of others (if any) used by a Contributor and that

particular Contributor’s Contribution.

1.3. “Contribution”

means Covered Software of a particular Contributor.

1.4. “Covered Software”

means Source Code Form to which the initial Contributor has attached the notice in Exhibit A, the

Executable Form of such Source Code Form, and Modifications of such Source Code Form, in each

case including portions thereof.

1.5. “Incompatible With Secondary Licenses”

means

a.that the initial Contributor has attached the notice described in Exhibit B to the Covered Software; or

b.that the Covered Software was made available under the terms of version 1.1 or earlier of the

License, but not also under the terms of a Secondary License.

1.6. “Executable Form”

means any form of the work other than Source Code Form.

1.7. “Larger Work”

means a work that combines Covered Software with other material, in a separate file or files, that is

not Covered Software.

1.8. “License”

means this document.

1.9. “Licensable”

means having the right to grant, to the maximum extent possible, whether at the time of the initial

grant or subsequently, any and all of the rights conveyed by this License.

1.10. “Modifications”
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means any of the following:

a.any file in Source Code Form that results from an addition to, deletion from, or modification of the

contents of Covered Software; or

b.any new file in Source Code Form that contains any Covered Software.

1.11. “Patent Claims” of a Contributor

means any patent claim(s), including without limitation, method, process, and apparatus claims, in any

patent Licensable by such Contributor that would be infringed, but for the grant of the License, by the

making, using, selling, offering for sale, having made, import, or transfer of either its Contributions or

its Contributor Version.

1.12. “Secondary License”

means either the GNU General Public License, Version 2.0, the GNU Lesser General Public License,

Version 2.1, the GNU Affero General Public License, Version 3.0, or any later versions of those licenses.

1.13. “Source Code Form”

means the form of the work preferred for making modifications.

1.14. “You” (or “Your”)

means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, “You”

includes any entity that controls, is controlled by, or is under common control with You. For purposes

of this definition, “control” means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or

management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of more than fifty

percent (50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. License Grants and Conditions

2.1. Grants

Each Contributor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license:

a.under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by such Contributor to

use, reproduce, make available, modify, display, perform, distribute, and otherwise exploit its

Contributions, either on an unmodified basis, with Modifications, or as part of a Larger Work; and
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b.under Patent Claims of such Contributor to make, use, sell, offer for sale, have made, import, and

otherwise transfer either its Contributions or its Contributor Version.

2.2. Effective Date

The licenses granted in Section 2.1 with respect to any Contribution become effective for each

Contribution on the date the Contributor first distributes such Contribution.

2.3. Limitations on Grant Scope

The licenses granted in this Section 2 are the only rights granted under this License. No additional

rights or licenses will be implied from the distribution or licensing of Covered Software under this

License. Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent license is granted by a Contributor:

a.for any code that a Contributor has removed from Covered Software; or

b.for infringements caused by: (i) Your and any other third party’s modifications of Covered Software,

or (ii) the combination of its Contributions with other software (except as part of its Contributor

Version); or

c.under Patent Claims infringed by Covered Software in the absence of its Contributions.

This License does not grant any rights in the trademarks, service marks, or logos of any Contributor

(except as may be necessary to comply with the notice requirements in Section 3.4).

2.4. Subsequent Licenses

No Contributor makes additional grants as a result of Your choice to distribute the Covered Software

under a subsequent version of this License (see Section 10.2) or under the terms of a Secondary

License (if permitted under the terms of Section 3.3).

2.5. Representation
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Each Contributor represents that the Contributor believes its Contributions are its original creation(s)

or it has sufficient rights to grant the rights to its Contributions conveyed by this License.

2.6. Fair Use

This License is not intended to limit any rights You have under applicable copyright doctrines of fair

use, fair dealing, or other equivalents.

2.7. Conditions

Sections 3.1, 3.2, 3.3, and 3.4 are conditions of the licenses granted in Section 2.1.

3. Responsibilities

3.1. Distribution of Source Form

All distribution of Covered Software in Source Code Form, including any Modifications that You create

or to which You contribute, must be under the terms of this License. You must inform recipients that

the Source Code Form of the Covered Software is governed by the terms of this License, and how they

can obtain a copy of this License. You may not attempt to alter or restrict the recipients’ rights in the

Source Code Form.

3.2. Distribution of Executable Form

If You distribute Covered Software in Executable Form then:

a.such Covered Software must also be made available in Source Code Form, as described in Section

3.1, and You must inform recipients of the Executable Form how they can obtain a copy of such Source

Code Form by reasonable means in a timely manner, at a charge no more than the cost of distribution

to the recipient; and

b.You may distribute such Executable Form under the terms of this License, or sublicense it under

different terms, provided that the license for the Executable Form does not attempt to limit or alter

the recipients’ rights in the Source Code Form under this License.

3.3. Distribution of a Larger Work
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You may create and distribute a Larger Work under terms of Your choice, provided that You also

comply with the requirements of this License for the Covered Software. If the Larger Work is a

combination of Covered Software with a work governed by one or more Secondary Licenses, and the

Covered Software is not Incompatible With Secondary Licenses, this License permits You to

additionally distribute such Covered Software under the terms of such Secondary License(s), so that

the recipient of the Larger Work may, at their option, further distribute the Covered Software under the

terms of either this License or such Secondary License(s).

3.4. Notices

You may not remove or alter the substance of any license notices (including copyright notices, patent

notices, disclaimers of warranty, or limitations of liability) contained within the Source Code Form of

the Covered Software, except that You may alter any license notices to the extent required to remedy

known factual inaccuracies.

3.5. Application of Additional Terms

You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations

to one or more recipients of Covered Software. However, You may do so only on Your own behalf, and

not on behalf of any Contributor. You must make it absolutely clear that any such warranty, support,

indemnity, or liability obligation is offered by You alone, and You hereby agree to indemnify every

Contributor for any liability incurred by such Contributor as a result of warranty, support, indemnity or

liability terms You offer. You may include additional disclaimers of warranty and limitations of liability

specific to any jurisdiction.

4. Inability to Comply Due to Statute or Regulation

If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of

the Covered Software due to statute, judicial order, or regulation then You must: (a) comply with the

terms of this License to the maximum extent possible; and (b) describe the limitations and the code

they affect. Such description must be placed in a text file included with all distributions of the Covered

Software under this License. Except to the extent prohibited by statute or regulation, such description

must be sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be able to understand it.

5. Termination

5.1. The rights granted under this License will terminate automatically if You fail to comply with any of

its terms. However, if You become compliant, then the rights granted under this License from a

particular Contributor are reinstated (a) provisionally, unless and until such Contributor explicitly and
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finally terminates Your grants, and (b) on an ongoing basis, if such Contributor fails to notify You of

the non-compliance by some reasonable means prior to 60 days after You have come back into

compliance. Moreover, Your grants from a particular Contributor are reinstated on an ongoing basis if

such Contributor notifies You of the non-compliance by some reasonable means, this is the first time

You have received notice of non-compliance with this License from such Contributor, and You become

compliant prior to 30 days after Your receipt of the notice.

5.2. If You initiate litigation against any entity by asserting a patent infringement claim (excluding

declaratory judgment actions, counter-claims, and cross-claims) alleging that a Contributor Version

directly or indirectly infringes any patent, then the rights granted to You by any and all Contributors for

the Covered Software under Section 2.1 of this License shall terminate.

5.3. In the event of termination under Sections 5.1 or 5.2 above, all end user license agreements

(excluding distributors and resellers) which have been validly granted by You or Your distributors

under this License prior to termination shall survive termination.

6. Disclaimer of Warranty

Covered Software is provided under this License on an “as is” basis, without warranty of any kind,

either expressed, implied, or statutory, including, without limitation, warranties that the Covered

Software is free of defects, merchantable, fit for a particular purpose or non-infringing. The entire risk

as to the quality and performance of the Covered Software is with You. Should any Covered Software

prove defective in any respect, You (not any Contributor) assume the cost of any necessary servicing,

repair, or correction. This disclaimer of warranty constitutes an essential part of this License. No use of

any Covered Software is authorized under this License except under this disclaimer.

7. Limitation of Liability

Under no circumstances and under no legal theory, whether tort (including negligence), contract, or

otherwise, shall any Contributor, or anyone who distributes Covered Software as permitted above, be

liable to You for any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character

including, without limitation, damages for lost profits, loss of goodwill, work stoppage, computer

failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses, even if such party shall

have been informed of the possibility of such damages. This limitation of liability shall not apply to

liability for death or personal injury resulting from such party’s negligence to the extent applicable law

prohibits such limitation. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or

consequential damages, so this exclusion and limitation may not apply to You.

8. Litigation
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Any litigation relating to this License may be brought only in the courts of a jurisdiction where the

defendant maintains its principal place of business and such litigation shall be governed by laws of

that jurisdiction, without reference to its conflict-of-law provisions. Nothing in this Section shall

prevent a party’s ability to bring cross-claims or counter-claims.

9. Miscellaneous

This License represents the complete agreement concerning the subject matter hereof. If any provision

of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent

necessary to make it enforceable. Any law or regulation which provides that the language of a

contract shall be construed against the drafter shall not be used to construe this License against a

Contributor.

10. Versions of the License

10.1. New Versions

Mozilla Foundation is the license steward. Except as provided in Section 10.3, no one other than the

license steward has the right to modify or publish new versions of this License. Each version will be

given a distinguishing version number.

10.2. Effect of New Versions

You may distribute the Covered Software under the terms of the version of the License under which

You originally received the Covered Software, or under the terms of any subsequent version published

by the license steward.

10.3. Modified Versions

If you create software not governed by this License, and you want to create a new license for such

software, you may create and use a modified version of this License if you rename the license and

remove any references to the name of the license steward (except to note that such modified license

differs from this License).

10.4. Distributing Source Code Form that is Incompatible With Secondary Licenses

If You choose to distribute Source Code Form that is Incompatible With Secondary Licenses under the

terms of this version of the License, the notice described in Exhibit B of this License must be attached.
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Exhibit A - Source Code Form License Notice

This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public License, v. 2.0. If a copy of the MPL

was not distributed with this file, You can obtain one at https://mozilla.org/MPL/2.0/.

If it is not possible or desirable to put the notice in a particular file, then You may include the notice in

a location (such as a LICENSE file in a relevant directory) where a recipient would be likely to look for

such a notice.

You may add additional accurate notices of copyright ownership.

Exhibit B - “Incompatible With Secondary Licenses” Notice

This Source Code Form is “Incompatible With Secondary Licenses”, as defined by the Mozilla Public

License, v. 2.0.

Licensed under OpenSSL License

Openssl 1.0.2c

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.  All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit

(http://www.openssl.org/).

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written byEric Young (eay@cryptsoft.com) 

Eric Young is the author of the parts of the library used.

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

 OpenSSL License  * Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.  All rights reserved. * *

Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are permitted

provided that the following conditions * are met: * * 1. Redistributions of source code must retain the

above copyright *    notice, this list of conditions and the following disclaimer. * * 2. Redistributions in

binary form must reproduce the above copyright *    notice, this list of conditions and the following

disclaimer in *    the documentation and/or other materials provided with the *    distribution. * * 3. All

advertising materials mentioning features or use of this *    software must display the following

acknowledgment: *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project *    for use in

https://mozilla.org/MPL/2.0/
http://www.openssl.org/
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the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" * * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL

Project" must not be used to *    endorse or promote products derived from this software without *   

prior written permission. For written permission, please contact *    openssl-core@openssl.org. * * 5.

Products derived from this software may not be called "OpenSSL" *    nor may "OpenSSL" appear in

their names without prior written *    permission of the OpenSSL Project. * * 6. Redistributions of any

form whatsoever must retain the following *    acknowledgment: *    "This product includes software

developed by the OpenSSL Project *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" * *

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY * EXPRESSED OR IMPLIED

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE * IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT

SHALL THE OpenSSL PROJECT OR * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT * NOT

LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; * LOSS OF USE, DATA, OR

PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,

WHETHER IN CONTRACT, * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) *

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED * OF THE POSSIBILITY

OF SUCH DAMAGE. *

===================================================================

= * * This product includes cryptographic software written by Eric Young * (eay@cryptsoft.com).  This

product includes software written by Tim * Hudson (tjh@cryptsoft.com). * */

 Original SSLeay License -----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) * All rights reserved. * * This package is an

SSL implementation written * by Eric Young (eay@cryptsoft.com). * The implementation was written so

as to conform with Netscapes SSL. * * This library is free for commercial and non-commercial use as

long as * the following conditions are aheared to.  The following conditions * apply to all code found

in this distribution, be it the RC4, RSA, * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL

documentation * included with this distribution is covered by the same copyright terms * except that

the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). * * Copyright remains Eric Young's, and as such any

Copyright notices in * the code are not to be removed. * If this package is used in a product, Eric

Young should be given attribution * as the author of the parts of the library used. * This can be in the

form of a textual message at program startup or * in documentation (online or textual) provided with

the package. * * Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are

permitted provided that the following conditions * are met: * 1. Redistributions of source code must

retain the copyright *    notice, this list of conditions and the following disclaimer. * 2. Redistributions

in binary form must reproduce the above copyright *    notice, this list of conditions and the following

disclaimer in the *    documentation and/or other materials provided with the distribution. * 3. All

advertising materials mentioning features or use of this software *    must display the following

acknowledgement: *    "This product includes cryptographic software written by *     Eric Young

(eay@cryptsoft.com)" *    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library *   

being used are not cryptographic related :-). * 4. If you include any Windows specific code (or a

derivative thereof) from *    the apps directory (application code) you must include an

acknowledgement: *    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" * *

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND * ANY EXPRESS OR IMPLIED

http://www.openssl.org/
http://www.openssl.org/
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WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE * IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT

SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF * SUCH

DAMAGE. * * The licence and distribution terms for any publically available version or * derivative of

this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be * copied and put under another

distribution licence * [including the GNU Public Licence.] */

OpenSSL 1.1.1d

Copyright 1999-2019 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.

 

 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer.

  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions

and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the

distribution.

 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following

acknowledgment:

  "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.

(http://www.openssl.org/)"

  4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote

products derived from this software without prior written permission. For written permission, please

contact openssl-core@openssl.org.

 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in

their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

   "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit

(http://www.openssl.org/)"

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY

AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL

PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,

http://www.openssl.org/
http://www.openssl.org/
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EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,

OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

 ===================================================================

=

 This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).  This

product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

 Original SSLeay License

 -----------------------

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

All rights reserved.

 This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

  The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

 This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are

aheared to.  The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation included with this distribution is

covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

 Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

 If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts

of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in

documentation (online or textual) provided with the package.

 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions

and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the

distribution.

 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following

acknowledgement:

  "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

 The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not

cryptographic related :-).

 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory

(application code) you must include an acknowledgement:
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  "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS

FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE

GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER

CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

 The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code

cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence

[including the GNU Public Licence.]

Licensed under the Microsoft licenses

SharePoint Server 2013 Client Components SDK

The Software accompanied by this documentation contains redistributable parts of SharePoint Server

2013 Client Components SDK.

© Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft is either registered trademark or trademark of

Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Licensed under the terms of

Microsoft Software License Terms.

Export restrictions. The Microsoft Technologies are subject to United States export laws and

regulations. The Developer must comply with all domestic and international export laws and

regulations that apply to the Microsoft Technologies. These laws include restrictions on destinations,

end users and end use. For additional information, see www.microsoft.com/exporting.

Microsoft Windows SDK for Windows 7

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMSMICROSOFT WINDOWS SOFTWARE DEVELOPMENT KIT FOR

WINDOWS 7 and .NET FRAMEWORK 4

These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live,

one of its affiliates) and you. 

Please read them.  They apply to the software named above, which includes the media on which you

received it, if any.  The terms also apply to any Microsoft·updates,·supplements,·Internet-based

services, and support services for this software, unless other terms accompany those items.  If so, those

terms apply.BY USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS.  IF YOU DO NOT ACCEPT THEM,

DO NOT USE THE SOFTWARE. If you comply with these license terms, you have the rights below.

1.      INSTALLATION AND USE RIGHTS. 

http://www.microsoft.com/exporting
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a.      Installation and Use.  You may install and use any number of copies of the software on your

devices to design, develop and test your programs that run on a Microsoft Windows operating system.

 Further, you may install, use and/or deploy via a network management system or as part of a desktop

image, any number of copies of the software on computer devices within your internal corporate

network to design, develop and test your programs that run on a Microsoft Windows operating

system.  Each copy must be complete, including all copyright and trademark notices.  You must require

end users to agree to the terms that protect the software as much as these License terms.

b.      Included Microsoft Programs.  The software contains other Microsoft programs.  These license

terms apply to your use of those programs.

2.      ADDITIONAL LICENSING REQUIREMENTS AND/OR USE RIGHTS.

a.      Distributable Code. The software contains code that you are permitted to distribute in programs

you develop if you comply with the terms below.

i. Right to Use and Distribute.  The code and text files listed below are “Distributable

Code.”·REDIST.TXT Files. You may copy and distribute the object code form of code listed in

REDIST.TXT files, plus any files listed on the REDIST list located at <http://go.microsoft.com/fwlink/?

LinkID=185268&clcid=0x409>.· 

Sample Code. You may modify, copy, and distribute the source and object code form of code marked

as “sample.”·Sample Code for Microsoft Bing Maps AJAX Control.  The software contains sample code

that makes use of the Bing Maps AJAX Control. Your use and access of the Bing Maps AJAX Control is

subject to the “Microsoft Bing Maps Platform API’s Terms of Use” which is located at: 

<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=185267&clcid=0x409>. 

Microsoft Merge Modules.  You may copy and distribute the unmodified output of Microsoft Merge

Modules.·  

 Third Party Distribution.  You may permit distributors of your programs to copy and distribute the

Distributable Code as part of those programs.

ii. Distribution Requirements. 

For any Distributable Code you distribute, you must·add significant primary functionality to it in your

programs;·

• for any Distributable Code having a filename extension of .lib, distribute only the results of running

such Distributable Code through a linker with your application;·

• distribute Distributable Code included in a setup program only as part of that setup program

without modification;·

• require distributors and external end users to agree to terms that protect it at least as much as this

agreement; ·

• display your valid copyright notice on your programs;

• for Distributable Code from the Windows Media Services SDK portions of the software, include in

your program’s Help-About box (or in another obvious place if there is no box) the following

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=185268&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=185268&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=185267&clcid=0x409
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copyright notice:  “Portions utilize Microsoft Windows Media Technologies.  Copyright (c) 2006

Microsoft Corporation.  All Rights Reserved”;

• and·indemnify, defend, and hold harmless Microsoft from any claims, including attorneys’ fees,

related to the distribution or use of your programs.

iii. Distribution Restrictions.  You may not·alter any copyright, trademark or patent notice in the

Distributable Code; use Microsoft’s trademarks in your programs’ names or in a way that suggests your

programs come from or are endorsed by Microsoft; distribute Distributable Code to run on a platform

other than the Windows platform;·include Distributable Code in malicious, deceptive or unlawful

programs; or·modify or distribute the source code of any Distributable Code so that any part of it

becomes subject to an Excluded License.  An Excluded License is one that requires, as a condition of

use, modification or distribution, that·the code be disclosed or distributed in source code form; or

others have the right to modify it.

b.      Additional Functionality.  Microsoft may provide additional functionality for the software. Other

license terms and fees may apply.

3.      INTERNET-BASED SERVICES.  Microsoft provides Internet-based services with the software. It

may change or cancel them at any time. You may not use this service in any way that could harm it or

impair anyone else’s use of it.  You may not use the service to try to gain unauthorized access to any

service, data, account or network by any means.

4.      Scope of License. The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some rights to

use the software. Microsoft reserves all other rights. Unless applicable law gives you more rights

despite this limitation, you may use the software only as expressly permitted in this agreement. In

doing so, you must comply with any technical limitations in the software that only allow you to use it

in certain ways. For more information, see www.microsoft.com/licensing/userights

<http://www.microsoft.com/licensing/userights>.

 You may not·work around any technical limitations in the software;·reverse engineer, decompile or

disassemble the software, except and only to the extent that applicable law expressly permits, despite

this limitation;·make more copies of the software than specified in this agreement or allowed by

applicable law, despite this limitation;·publish the software for others to copy;·rent, lease or lend the

software; or·use the software for commercial software hosting services.

5. BACKUP COPY. You may make one backup copy of the software. You may use it only to reinstall the

software.

6.      DOCUMENTATION.  Any person that has valid access to your computer or internal network may

copy and use the documentation for your internal, reference purposes.

7.      TRANSFER TO A THIRD PARTY.  The first user of the software may transfer it, and this agreement,

directly to a third party.  Before the transfer, that party must agree that this agreement applies to the

transfer and use of the software.  The first user must uninstall the software before transferring it

separately from the device.  The first user may not retain any copies.

8.  Export Restrictions.  The software is subject to United States export laws and regulations.  You must

comply with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software. 

http://www.microsoft.com/licensing/userights
http://www.microsoft.com/licensing/userights
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These laws include restrictions on destinations, end users and end use.  For additional information, see

www.microsoft.com/exporting <http://www.microsoft.com/exporting>.

9.  SUPPORT SERVICES. Because this software is “as is,” we may not provide support services for it.

10.  Entire Agreement.  This agreement, and the terms for supplements, updates, Internet-based

services and support services that you use, are the entire agreement for the software and support

services.

11.  Applicable Law.

a.      United States.  If you acquired the software in the United States, Washington state law governs

the interpretation of this agreement and applies to claims for breach of it, regardless of conflict of

laws principles.  The laws of the state where you live govern all other claims, including claims under

state consumer protection laws, unfair competition laws, and in tort.

b.      Outside the United States.  If you acquired the software in any other country, the laws of that

country apply.

12.  Legal Effect.  This agreement describes certain legal rights.  You may have other rights under the

laws of your country.  You may also have rights with respect to the party from whom you acquired the

software.  This agreement does not change your rights under the laws of your country if the laws of

your country do not permit it to do so.

13.  Disclaimer of Warranty.   The software is licensed “as-is.”  You bear the risk of using it.  Microsoft

gives no express warranties, guarantees or conditions.  You may have additional consumer rights under

your local laws which this agreement cannot change.  To the extent permitted under your local laws,

Microsoft excludes the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-

infringement.

14.  Limitation on and Exclusion of Remedies and Damages.  You can recover from Microsoft and its

suppliers only direct damages up to U.S. $5.00.  You cannot recover any other damages, including

consequential, lost profits, special, indirect or incidental damages. This limitation applies to   anything

related to the software, services, content (including code) on third party Internet sites, or third party

programs; and·  claims for breach of contract, breach of warranty, guarantee or condition, strict

liability, negligence, or other tort to the extent permitted by applicable law.It also applies even if

Microsoft knew or should have known about the possibility of the damages.  The above limitation or

exclusion may not apply to you because your country may not allow the exclusion or limitation of

incidental, consequential or other damages.

Mapifolders

Whereas the ABBYY Software incorporates MICROSOFT Outlook 2010: MAPI Header Files or its

components (hereinafter referred to as the "Microsoft Technologies"), You agree to be bound by the

following Microsoft Software License Terms (the full text may be found

at http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=12905):

The Microsoft Technologies or its components are licensed, not sold. This agreement only gives you

some rights to use the Microsoft Technologies or its components. Microsoft reserves all other rights.

http://www.microsoft.com/exporting
http://www.microsoft.com/exporting
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=12905
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Unless applicable law gives you more rights despite this limitation, you may use the Microsoft

Technologies or its components only as expressly permitted in the Microsoft Software License Terms.

In doing so, you must comply with any technical limitations in the Microsoft Technologies or its

components that only allow you to use it in certain ways. You may not

* alter any copyright, trademark or patent notice in the Microsoft Technologies or its components;

* use Microsoft’s trademarks in Software names or in a way that suggests your Software comes from or

is endorsed by Microsoft;

* distribute the Microsoft Technologies to run on a platform other than the Windows platform

* include the Microsoft Technologies or its components in malicious, deceptive or unlawful programs;

* modify or distribute the source code of the Microsoft Technologies or its components so that any

part of it becomes subject to an Excluded License. An Excluded License is one that requires, as a

condition of use, modification or distribution, that

* the code be disclosed or distributed in source code form; or

* others have the right to modify it.

* work around any technical limitations in the Microsoft Technologies; 

* reverse engineer, decompile or disassemble the Microsoft Technologies, except and only to the

extent that applicable law expressly permits, despite this limitation;  

* make more copies of the Microsoft Technologies than specified in this Agreement or allowed by

applicable law, despite this limitation;  

* publish the Microsoft Technologies or its components for others to copy;

* rent, lease or lend the Microsoft Technologies its components;

* use the Microsoft Technologies for commercial software hosting services.

* transfer the Microsoft Technologies or its components to any third party other than as expressly

permitted by this Agreement.

EXPORT RESTRICTIONS. The Microsoft Technologies or its components are subject to United States

export laws and regulations. You must comply with all domestic and international export laws and

regulations that apply to the Microsoft Technologies or its components. These laws include restrictions

on destinations, end users and end use. For additional information, see www.microsoft.com/exporting.

Licensed under the LibPNG licenses:

libj peg-turbo (for PDFium)

This component consists of 3 parts each covered by separate licenses - https://github.com/libjpeg-

turbo/libjpeg-turbo/blob/2.1.4/LICENSE.md.

http://www.microsoft.com/exporting
https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/2.1.4/LICENSE.md
https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/2.1.4/LICENSE.md
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The IJG (Independent JPEG Group) License

This software is copyright (C) 1991-2020, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.

All Rights Reserved except as specified below.

LEGAL ISSUES

============

In plain English:

1. We don't promise that this software works.  (But if you find any bugs, please let us know!)

2. You can use this software for whatever you want.  You don't have to pay us.

3. You may not pretend that you wrote this software.  If you use it in a program, you must

acknowledge somewhere in your documentation that you've used the IJG code.

In legalese:

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this

software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose.  This software is

provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for

any purpose, without fee, subject to these conditions:

(1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be

included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or

changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this

software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".

(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any

undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the

unmodified library.  If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or

publicity relating to this software or products derived from it.  This software may be referred to only as

"the Independent JPEG Group's software".



459

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products,

provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

The Modified (3-clause) BSD License. This license covers the TurboJPEG API library and associated

programs, as well as the build system.

Copyright (C)2009-2020 D. R. Commander. All Rights Reserved. Copyright (C)2015 Viktor Szathmáry.

All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to

endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCEOR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The zlib License. This license is a subset of the other two, and it covers the libjpeg-turbo SIMD

extensions.

   The ZLIB software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the

authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

    Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial

applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

    1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the

original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product

documentation would be appreciated but is not required.

    2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being

the original software.

    3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
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LibPNG 1.0.7.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following

this sentence.

This code is released under the libpng license.

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000 through 1.6.23, June 9, 2016 are Copyright (c) 2000-2002, 2004, 2006-

2016 Glenn Randers-Pehrson, are derived from libpng-1.0.6, and are distributed according to the same

disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing

Authors:

   Simon-Pierre Cadieux

   Eric S. Raymond

   Mans Rullgard

   Cosmin Truta

   Gilles Vollant

   James Yu

and with the following additions to the disclaimer:

   There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement.

 There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposesp or needs.

 This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy,

and effort is with the user.

Some files in the "contrib" directory and some configure-generated files that are distributed with

libpng have other copyright owners and are released under other open source licenses.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998-2000 Glenn

Randers-Pehrson, are derived from libpng-0.96, and are distributed according to the same disclaimer

and

license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:
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   Tom Lane

   Glenn Randers-Pehrson

   Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996-1997 Andreas Dilger,

are derived from libpng-0.88, and are distributed according to the same disclaimer and license as

libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

   John Bowler

   Kevin Bracey

   Sam Bushell

   Magnus Holmgren

   Greg Roelofs

   Tom Tanner

Some files in the "scripts" directory have other copyright owners but are released under this license.

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995-1996 Guy Eric

Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of

individuals:

   Andreas Dilger

   Dave Martindale

   Guy Eric Schalnat

   Paul Schmidt

   Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS".  The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim

all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability

and of

fitness for any purpose.  The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct,

indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of

the PNG

Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.
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Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof,

for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this source code must not be misrepresented.

  2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the

original source.

  3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source

distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of

this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products.  If you use

this

source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

END OF COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE.

LibPNG 1.2.6.

libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.2.29, May 8, 2008, are Copyright (c) 2004, 2006-2008

Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-

1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors

   Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn

Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6

with the following individuals added to the list of Contributing Authors

   Simon-Pierre Cadieux

   Eric S. Raymond

   Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:
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   There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against

infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular

purposes or needs.  This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality,

performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn

Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96,

with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

   Tom Lane

   Glenn Randers-Pehrson

   Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger

Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals

added to the list of Contributing Authors:

   John Bowler

   Kevin Bracey

   Sam Bushell

   Magnus Holmgren

   Greg Roelofs

   Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric

Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of

individuals:

   Andreas Dilger

   Dave Martindale

   Guy Eric Schalnat

   Paul Schmidt

   Tim Wegner
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libpng (for Pdfium)

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE

=========================================

PNG Reference Library License version 2

---------------------------------------

 * Copyright (c) 1995-2019 The PNG Reference Library Authors.

 * Copyright (c) 2018-2019 Cosmin Truta.

 * Copyright (c) 2000-2002, 2004, 2006-2018 Glenn Randers-Pehrson.

 * Copyright (c) 1996-1997 Andreas Dilger.

 * Copyright (c) 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

The software is supplied "as is", without warranty of any kind, express or implied, including, without

limitation, the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, and non-

infringement.  In no event shall the Copyright owners, or anyone distributing the software, be liable for

any damages or other liability, whether in contract, tort or otherwise, arising from, out of, or in

connection with the software, or the use or other dealings in the software, even if advised of the

possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software, or portions hereof, for

any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the

original software.  If you use this software in a product, an acknowledgment in the product

    documentation would be appreciated, but is not required.

 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being

the original software.

 3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source

distribution.

PNG Reference Library License version 1 (for libpng 0.5 through 1.6.35)

-----------------------------------------------------------------------
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libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.6.35, July 15, 2018 are Copyright (c) 2000-2002, 2004,

2006-2018 Glenn Randers-Pehrson, are derived from libpng-1.0.6, and are distributed according to the

same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of

Contributing Authors:

    Simon-Pierre Cadieux

    Eric S. Raymond

    Mans Rullgard

    Cosmin Truta

    Gilles Vollant

    James Yu

    Mandar Sahastrabuddhe

    Google Inc.

    Vadim Barkov

and with the following additions to the disclaimer:

    There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against

infringement.  There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular

purposes or needs.  This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality,

performance, accuracy, and effort is with the user.

Some files in the "contrib" directory and some configure-generated files that are distributed with

libpng have other copyright owners, and are released under other open source licenses.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998-2000 Glenn

Randers-Pehrson, are derived from libpng-0.96, and are distributed according to the same disclaimer

and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

    Tom Lane

    Glenn Randers-Pehrson

    Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996-1997 Andreas Dilger,

are derived from libpng-0.88, and are distributed according to the same disclaimer and license as

libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:
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    John Bowler

    Kevin Bracey

    Sam Bushell

    Magnus Holmgren

    Greg Roelofs

    Tom Tanner

Some files in the "scripts" directory have other copyright owners, but are released under this license.

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995-1996 Guy Eric

Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of

individuals:

    Andreas Dilger

    Dave Martindale

    Guy Eric Schalnat

    Paul Schmidt

    Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS".  The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim

all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability

and of fitness for any purpose.  The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for

direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may

result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof,

for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

 1. The origin of this source code must not be misrepresented.

 2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the

original source.
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 3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source

distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of

this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products.  If you use

this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

libtiff (for Pdfium)

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler

Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any

purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this

permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names

of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the

software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics. THE

SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR

OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS

FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,

INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER

RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY

OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE

USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Licensed under Intel Simplified Software License:

Intel Math Kernel Library 2018 Update 4

Intel Simplified Software License (Version April 2018)

Copyright (c) 2018 Intel Corporation.

Use and Redistribution. You may use and redistribute the software (the “Software”), without

modification, provided the following conditions are met:

* Redistributions must reproduce the above copyright notice and the following terms of use in the

Software and in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Intel nor the names of its suppliers may be used to endorse or promote

products derived from this Software without specific prior written permission.

* No reverse engineering, decompilation, or disassembly of this Software is permitted.
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Limited patent license. Intel grants you a world-wide, royalty-free, non-exclusive license under patents

it now or hereafter owns or controls to make, have made, use, import, offer to sell and sell (“Utilize”)

this Software, but solely to the extent that any such patent is necessary to Utilize the Software alone.

The patent license shall not apply to any combinations which include this software. No hardware per

se is licensed hereunder.

Third party and other Intel programs. “Third Party Programs” are the files listed in the “third-party-

programs.txt” text file that is included with the Software and may include Intel programs under

separate license terms. Third Party Programs, even if included with the distribution of the Materials, are

governed by separate license terms and those license terms solely govern your use of those programs.

DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT ARE DISCLAIMED. THIS SOFTWARE IS NOT

INTENDED FOR USE IN SYSTEMS OR APPLICATIONS WHERE FAILURE OF THE SOFTWARE MAY CAUSE

PERSONAL INJURY OR DEATH AND YOU AGREE THAT YOU ARE FULLY RESPONSIBLE FOR ANY

CLAIMS, COSTS, DAMAGES, EXPENSES, AND ATTORNEYS’ FEES ARISING OUT OF ANY SUCH USE,

EVEN IF ANY CLAIM ALLEGES THAT INTEL WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR

MANUFACTURE OF THE MATERIALS.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT WILL INTEL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD INTEL HARMLESS AGAINST ANY CLAIMS AND EXPENSES

RESULTING FROM YOUR USE OR UNAUTHORIZED USE OF THE SOFTWARE.

No support. Intel may make changes to the Software, at any time without notice, and is not obligated

to support, update or provide training for the Software.

Termination. Intel may terminate your right to use the Software in the event of your breach of this

Agreement and you fail to cure the breach within a reasonable period of time.

Feedback. Should you provide Intel with comments, modifications, corrections, enhancements or other

input (“Feedback”) related to the Software Intel will be free to use, disclose, reproduce, license or

otherwise distribute or exploit the Feedback in its sole discretion without any obligations or

restrictions of any kind, including without limitation, intellectual property rights or licensing

obligations.

Compliance with laws. You agree to comply with all relevant laws and regulations governing your use,

transfer, import or export (or prohibition thereof) of the Software.

Governing law. All disputes will be governed by the laws of the United States of America and the State

of Delaware without reference to conflict of law principles and subject to the exclusive jurisdiction of

the state or federal courts sitting in the State of Delaware, and each party agrees that it submits to the

personal jurisdiction and venue of those courts and waives any objections. The United Nations

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) is
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specifically excluded and will not apply to the Software.

*Other names and brands may be claimed as the property of others.

Intel® Integrated Performance Primitives (Intel® IPP)  2018

Intel Simplified Software License (Version April 2018)

Copyright (c) 2018 Intel Corporation.

Use and Redistribution. You may use and redistribute the software (the “Software”), without

modification, provided the following conditions are met:

* Redistributions must reproduce the above copyright notice and the following terms of use in the

Software and in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Intel nor the names of its suppliers may be used to endorse or promote

products derived from this Software without specific prior written permission.

* No reverse engineering, decompilation, or disassembly of this Software is permitted.

Limited patent license. Intel grants you a world-wide, royalty-free, non-exclusive license under patents

it now or hereafter owns or controls to make, have made, use, import, offer to sell and sell (“Utilize”)

this Software, but solely to the extent that any such patent is necessary to Utilize the Software alone.

The patent license shall not apply to any combinations which include this software. No hardware per

se is licensed hereunder.

Third party and other Intel programs. “Third Party Programs” are the files listed in the “third-party-

programs.txt” text file that is included with the Software and may include Intel programs under

separate license terms. Third Party Programs, even if included with the distribution of the Materials, are

governed by separate license terms and those license terms solely govern your use of those programs.

DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT ARE DISCLAIMED. THIS SOFTWARE IS NOT

INTENDED FOR USE IN SYSTEMS OR APPLICATIONS WHERE FAILURE OF THE SOFTWARE MAY CAUSE

PERSONAL INJURY OR DEATH AND YOU AGREE THAT YOU ARE FULLY RESPONSIBLE FOR ANY

CLAIMS, COSTS, DAMAGES, EXPENSES, AND ATTORNEYS’ FEES ARISING OUT OF ANY SUCH USE,

EVEN IF ANY CLAIM ALLEGES THAT INTEL WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR

MANUFACTURE OF THE MATERIALS.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT WILL INTEL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD INTEL HARMLESS AGAINST ANY CLAIMS AND EXPENSES

RESULTING FROM YOUR USE OR UNAUTHORIZED USE OF THE SOFTWARE.
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No support. Intel may make changes to the Software, at any time without notice, and is not obligated

to support, update or provide training for the Software.

Termination. Intel may terminate your right to use the Software in the event of your breach of this

Agreement and you fail to cure the breach within a reasonable period of time.

Feedback. Should you provide Intel with comments, modifications, corrections, enhancements or other

input (“Feedback”) related to the Software Intel will be free to use, disclose, reproduce, license or

otherwise distribute or exploit the Feedback in its sole discretion without any obligations or

restrictions of any kind, including without limitation, intellectual property rights or licensing

obligations.

Compliance with laws. You agree to comply with all relevant laws and regulations governing your use,

transfer, import or export (or prohibition thereof) of the Software.

Governing law. All disputes will be governed by the laws of the United States of America and the State

of Delaware without reference to conflict of law principles and subject to the exclusive jurisdiction of

the state or federal courts sitting in the State of Delaware, and each party agrees that it submits to the

personal jurisdiction and venue of those courts and waives any objections. The United Nations

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) is

specifically excluded and will not apply to the Software.

*Other names and brands may be claimed as the property of others.

Intel® Integrated Performance Primitives (Intel® IPP)  Library 2020

Intel Simplified Software License (Version February 2020)

Copyright (c) 2020 Intel Corporation.

Use and Redistribution. You may use and redistribute the software (the “Software”), without

modification, provided the following conditions are met:

Redistributions must reproduce the above copyright notice and the following terms of use in the

Software and in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Intel nor the names of its suppliers may be used to endorse or promote products

derived from this Software without specific prior written permission.

No reverse engineering, decompilation, or disassembly of this Software is permitted.

Limited patent license. Intel grants you a world-wide, royalty-free, non-exclusive license under patents

it now or hereafter owns or controls to make, have made, use, import, offer to sell and sell (“Utilize”)

this Software, but solely to the extent that any such patent is necessary to Utilize the Software alone.

The patent license shall not apply to any combinations which include this software. No hardware per

se is licensed hereunder.
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Third party programs. The Software may contain Third Party Programs. “Third Party Programs” are

third party software, open source software or other Intel software listed in the “third-party-

programs.txt” or other similarly named text file that is included with the Software. Third Party

Programs, even if included with the distribution of the Software, may be governed by separate license

terms, including without limitation, third party license terms, open source software notices and terms,

and/or other Intel software license terms. These separate license terms may govern your use of the

Third Party Programs.

DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT ARE DISCLAIMED. THIS SOFTWARE IS NOT

INTENDED FOR USE IN SYSTEMS OR APPLICATIONS WHERE FAILURE OF THE SOFTWARE MAY CAUSE

PERSONAL INJURY OR DEATH AND YOU AGREE THAT YOU ARE FULLY RESPONSIBLE FOR ANY

CLAIMS, COSTS, DAMAGES, EXPENSES, AND ATTORNEYS’ FEES ARISING OUT OF ANY SUCH USE,

EVEN IF ANY CLAIM ALLEGES THAT INTEL WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR

MANUFACTURE OF THE MATERIALS.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT WILL INTEL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD INTEL HARMLESS AGAINST ANY CLAIMS AND EXPENSES

RESULTING FROM YOUR USE OR UNAUTHORIZED USE OF THE SOFTWARE.

No support. Intel may make changes to the Software, at any time without notice, and is not obligated

to support, update or provide training for the Software.

Termination. Intel may terminate your right to use the Software in the event of your breach of this

Agreement and you fail to cure the breach within a reasonable period of time.

Feedback. Should you provide Intel with comments, modifications, corrections, enhancements or other

input (“Feedback”) related to the Software Intel will be free to use, disclose, reproduce, license or

otherwise distribute or exploit the Feedback in its sole discretion without any obligations or

restrictions of any kind, including without limitation, intellectual property rights or licensing

obligations.

Compliance with laws. You agree to comply with all relevant laws and regulations governing your use,

transfer, import or export (or prohibition thereof) of the Software.
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Governing law. All disputes will be governed by the laws of the United States of America and the State

of Delaware without reference to conflict of law principles and subject to the exclusive jurisdiction of

the state or federal courts sitting in the State of Delaware, and each party agrees that it submits to the

personal jurisdiction and venue of those courts and waives any objections. The United Nations

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) is specifically excluded and will

not apply to the Software.

*Other names and brands may be claimed as the property of others.

Intel Math Kernel Library 2017 Update 2

Intel Simplified Software License

(version January 2017) https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/end-user-

license-agreement.html 

This license applies to the following products:

Intel® Math Kernel Library (intel® MKL)

Intel® Integrated Performance Primitives (Intel® IPP)

Intel® Distribution for Python

Intel® Machine Learning Scaling Library (Intel® MLSL)

Copyright © 2017 Intel Corporation.

Use and Redistribution. You may use and redistribute the software (the "Software"), without

modification, provided the following conditions are met:

Redistributions must reproduce the above copyright notice and the following terms of use in the

Software and in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Intel nor the names of its suppliers may be used to endorse or promote products

derived from this Software without specific prior written permission.

No reverse engineering, decompilation, or disassembly of this Software is permitted.

Limited patent license. Intel grants you a world-wide, royalty-free, non-exclusive license under patents

it now or hereafter owns or controls to make, have made, use, import, offer to sell and sell ("Utilize")

this Software, but solely to the extent that any such patent is necessary to Utilize the Software alone.

The patent license shall not apply to any combinations which include this software. No hardware per

se is licensed hereunder.

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/end-user-license-agreement.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/end-user-license-agreement.html
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Third party and other Intel programs.  "Third Party Programs" are the files listed in the "third-party-

programs.txt" text file that is included with the Software and may include Intel programs under

separate license terms. Third Party Programs, even if included with the distribution of the Materials, are

governed by separate license terms and those license terms solely govern your use of those programs.

DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT ARE DISCLAIMED. THIS SOFTWARE IS NOT

INTENDED NOR AUTHORIZED FOR USE IN SYSTEMS OR APPLICATIONS WHERE FAILURE OF THE

SOFTWARE MAY CAUSE PERSONAL INJURY OR DEATH.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT WILL INTEL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

YOU AGREE TO INDEMNIFIY AND HOLD INTEL HARMLESS AGAINST ANY CLAIMS AND EXPENSES

RESULTING FROM YOUR USE OR UNAUTHORIZED USE OF THE SOFTWARE.

No support.  Intel may make changes to the Software, at any time without notice, and is not obligated

to support, update or provide training for the Software.

Termination. Intel may terminate your right to use the Software in the event of your breach of this

Agreement and you fail to cure the breach within a reasonable period of time.

Feedback.  Should you provide Intel with comments, modifications, corrections, enhancements or

other input ("Feedback") related to the Software Intel will be free to use, disclose, reproduce, license

or otherwise distribute or exploit the Feedback in its sole discretion without any obligations or

restrictions of any kind, including without limitation, intellectual property rights or licensing

obligations.

Compliance with laws.  You agree to comply with all relevant laws and regulations governing your use,

transfer, import or export (or prohibition thereof) of the Software.

Governing law.  All disputes will be governed by the laws of the United States of America and the

State of Delaware without reference to conflict of law principles and subject to the exclusive

jurisdiction of the state or federal courts sitting in the State of Delaware, and each party agrees that it

submits to the personal jurisdiction and venue of those courts and waives any objections. The United
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Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) is specifically excluded

and will not apply to the Software.

*Other names and brands may be claimed as the property of others.

Licensed under Boost Software License-1.0.

boost_1_55_0

Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the

software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce,

display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the

Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the

following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this

restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in

part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the

form of machine-executable object code generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR  IMPLIED,

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE

FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,

ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER

DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Licensed under Zlib

zlib 

Copyright (C) 1995-2022 Jean-loup Gailly and Mark Adler

Licensed under the zlib license. 

This software was altered by ABBYY Dev Inc. Respective notices are placed to the altered source files.

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors

be held liable for any damages arising from the use of this software.
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Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial

applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the

original software. If you use this software in a product, an acknowledgement in the product

documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being

the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

zlib-1.2.7

/* zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

  version 1.2.7, May 2nd, 2012

  Copyright (C) 1995-2012 Jean-loup Gailly and Mark Adler

  This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors

be held liable for any damages arising from the use of this software.

  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial

applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the

original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product

documentation would be

     appreciated but is not required.

  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being

the original software.

  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

  Jean-loup Gailly        Mark Adler

  j loup@gzip.org          madler@alumni.caltech.edu
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  The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952

in the files http://tools.ietf.org/html/rfc1950 (zlib format), rfc1951 (deflate format) and rfc1952 (gzip

format).

*/

Part of OpenCV - Zlib 1.2.8

/* zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

  version 1.2.11, January 15th, 2017

  Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

  This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors

be held liable for any damages arising from the use of this software.

  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial

applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the

original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product

documentation would be

     appreciated but is not required.

  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being

the original software.

  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

  Jean-loup Gailly        Mark Adler

  j loup@gzip.org          madler@alumni.caltech.edu

Part of Dj Vu - Zlib 1.2.7

/* zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

  version 1.2.11, January 15th, 2017

  Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

http://tools.ietf.org/html/rfc1950
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  This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors

be held liable for any damages arising from the use of this software.

  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial

applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the

original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product

documentation would be

     appreciated but is not required.

  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being

the original software.

  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

  Jean-loup Gailly        Mark Adler

  j loup@gzip.org          madler@alumni.caltech.edu

zlib (for Pdfium)  1.2.13

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

  version 1.2.13, October 13th, 2022

  Copyright (C) 1995-2022 Jean-loup Gailly and Mark Adler

  This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors

be held liable for any damages arising from the use of this software.

  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial

applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not

     claim that you wrote the original software. If you use this software

     in a product, an acknowledgment in the product documentation would be

     appreciated but is not required.

  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be

     misrepresented as being the original software.
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  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

  Jean-loup Gailly        Mark Adler

  j loup@gzip.org          madler@alumni.caltech.edu

zlib 2.3.1

* Copyright (c) 2002-2014, Universite catholique de Louvain (UCL), Belgium

 * Copyright (c) 2002-2014, Professor Benoit Macq

 * Copyright (c) 2003-2014, Antonin Descampe

 * Copyright (c) 2003-2009, Francois-Olivier Devaux

 * Copyright (c) 2005, Herve Drolon, FreeImage Team

 * Copyright (c) 2002-2003, Yannick Verschueren

 * Copyright (c) 2001-2003, David Janssens

 * Copyright (c) 2011-2012, Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), France

 * Copyright (c) 2012, CS Systemes d'Information, France

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Licensed under commercial licenses
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Cuminas Caminova Celartem Dj Vu 3 (Commercial)

Portions of this computer program are copyright © 2008 Celartem, Inc. All rights reserved.

Portions of this computer program are copyright © 2011 Caminova, Inc. All rights reserved.

Portions of this computer program are copyright © 2013 Cuminas, Inc. All rights reserved.

DjVu is protected by U.S. Patent No. 6,058,214. Foreign Patents Pending.

Powered by AT&T Labs Technology.

Cuminas DjVu® SDK

Portions of this computer program are copyright © 2008 Celartem, Inc. All rights reserved. Portions of

this computer program are copyright © 2011 Caminova, Inc. All rights reserved. Portions of this

computer program are copyright © 2013 Cuminas, Inc. All rights reserved. DjVu is protected by U.S.

Patent No. 6,058,214. Foreign Patents Pending. Powered by AT&T Labs Technology.

You, as the End-User, have the right to use DjVu SDK as part of the SOFTWARE for the entire period of

such SOFTWARE copyright or for another lesser term of use, stated in the EULA.

You may not perform or make it possible for other persons to perform reverse engineer, disassemble,

decompile (i.e. reproduce and transform the object code into source code) or otherwise attempt to

derive the source code for the SOFTWARE or any part, except, and only to the extent, that such activity

is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation. If applicable law prohibits the

restriction of such activities, any information so discovered must not be disclosed to third parties with

the exception that such disclosure is required by law and such information must be promptly disclosed

to ABBYY. All such information shall be deemed to be confidential and proprietary information of

ABBYY.

ABBYY MAKES NO WARRANTIES, CONDITIONS, REPRESENTATIONS OR TERMS (EXPRESS OR IMPLIED

WHETHER BY STATUTE, COMMON LAW, CUSTOM, USAGE OR OTHERWISE) AS TO ANY MATTER,

INCLUDING WITHOUT LIMITATION NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS,

MERCHANTABILITY, INTEGRATION, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR

PURPOSE, OR THAT THE SOFTWARE WILL CARRY NO ERRORS, MEET YOUR REQUIREMENTS, OR THAT

THE SOFTWARE WILL FUNCTION PROPERLY WHEN USED IN CONJUNCTION WITH ANY OTHER

SOFTWARE OR HARDWARE. ABBYY DOES NOT AND CANNOT WARRANT THE PERFORMANCE OR

RESULT YOU MAY OBTAIN BY USING THE SOFTWARE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND

PERFORMANCE OF THE SOFTWARE LIES WITH YOU. FURTHERMORE ABBYY MAKES NO WARRANTIES

FOR ANY THIRD PARTY SOFTWARE PRODUCTS WHICH MAY BE SUPPLIED WITHIN THE SOFTWARE.

IN NO EVENT WILL ABBYY BE LIABLE TO YOU FOR ANY DAMAGES, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS

OF DATA OR INFORMATION OF ANY KIND, BUSINESS OR OTHERWISE, CLAIMS OR COSTS

WHATSOEVER, OR ANY CONSEQUENTIAL, INDIRECT, INCIDENTAL DAMAGE, OR ANY LOST PROFITS

OR LOST SAVINGS RESULTING FROM AND/OR RELATING TO THE USE OF THE SOFTWARE, OR

DAMAGES CAUSED BY POSSIBLE ERRORS OR MISPRINTS IN THE SOFTWARE, EVEN IF AN ABBYY

REPRESENTATIVE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS, DAMAGES, CLAIMS OR

COSTS, OR FOR ANY CLAIM BY ANY THIRD PARTY. THE FOREGOING LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

APPLY TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW IN YOUR JURISDICTION. ABBYY’S SOLE AND
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AGGREGATE LIABILITY UNDER OR IN CONNECTION WITH THIS EULA SHALL BE LIMITED TO THE

PURCHASE PRICE ORIGINALLY PAID FOR THE SOFTWARE, IF ANY.

Limitations for SOFTWARE obtained at the USA.

Government Use. If use is made of the SOFTWARE by the United States Government or any US

Government agency, the following additional terms shall apply: (1) Restricted Computer Software, as

defined in the Rights in Data-General clause at Federal Acquisition Regulations 52.227-14; and (2) any

use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph

(с)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013.

Export rules. You agree that You shall not export or re-export the SOFTWARE in violation of any export

provisions in the laws of the country in which this SOFTWARE was purchased or otherwise acquired. In

addition, You represent and warrant that You are not prohibited under applicable laws from receiving

the SOFTWARE.

Third-Party Code:

Oniguruma Copyright © 2002-2006 K.Kosako <sndgk393 AT ybb DOT ne DOT jp>. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met. Redistributions of source code must retain the above

copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form

must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MD5 A portion of this software is derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest

Algorithm. Mersenne Twister Copyright © 2006,2007 Mutsuo Saito, Makoto Matsumoto and Hiroshima

University. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source

code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Hiroshima University nor the names of its contributors may be used to

endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
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INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH

DAMAGE. 

Adobe Color Profile

© Copyright 2000 Adobe Systems, Inc

DEFINITIONS In this Agreement, "Adobe" means Adobe Systems Incorporated, a Delaware

corporation, located at 345 Park Avenue, San Jose, California 95110. "Software" means the software

and related items with which this Agreement is provided.

LICENSE Subject to the terms of this Agreement, Adobe hereby grants you the worldwide, non-

exclusive, nontransferable, royalty-free license to use, reproduce and publicly display the Software.

Adobe also grants you the rights to distribute the Software only (a) as embedded within digital image

files and (b) on a standalone basis. No other distribution of the Software is allowed; including, without

limitation, distribution of the Software when incorporated into or bundled with any application

software. All individual profiles must be referenced by their ICC Profile description string. You may not

modify the Software. Adobe is under no obligation to provide any support under this Agreement,

including upgrades or future versions of the Software or other items. No title to the intellectual

property in the Software is transferred to you under the terms of this Agreement. You do not acquire

any rights to the Software except as expressly set forth in this Agreement.

DISTRIBUTION If you choose to distribute the Software, you do so with the understanding that you

agree to defend, indemnify and hold harmless Adobe against any losses, damages or costs arising

from any claims, lawsuits or other legal actions arising out of such distribution, including without

limitation, your failure to comply with this Section 3. If you distribute the Software on a standalone

basis, you will do so under the terms of this Agreement or your own license agreement which (a)

complies with the terms and conditions of this Agreement; (b) effectively disclaims all warranties and

conditions, express or implied, on behalf of Adobe; (c) effectively excludes all liability for damages on

behalf of Adobe; (d) substantially states that any provisions that differ from this Agreement are

offered by you alone and not Adobe and (e) substantially states that the Software is available from

you or Adobe and informs licensees how to obtain it in a reasonable manner on or through a medium

customarily used for software exchange. Any distributed Software will include the Adobe copyright

notices as included in the Software provided to you by Adobe.

DISCLAIMER OF WARRANTY Adobe licenses the Software to you on an "AS IS" basis. Adobe makes no

representation as to the adequacy of the Software for any particular purpose or to produce any

particular result. Adobe shall not be liable for loss or damage arising out of this Agreement or from

the distribution or use of the Software or any other materials. ADOBE AND ITS SUPPLIERS DO NOT

AND CANNOT WARRANT THE PERFORMANCE OR RESULTS YOU MAY OBTAIN BY USING THE
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SOFTWARE, EXCEPT FOR ANY WARRANTY, CONDITION, REPRESENTATION OR TERM TO THE EXTENT

TO WHICH THE SAME CANNOT OR MAY NOT BE EXCLUDED OR LIMITED BY LAW APPLICABLE TO

YOU IN YOUR JURISDICTION, ADOBE AND ITS SUPPLIERS MAKE NO WARRANTIES, CONDITIONS,

REPRESENTATIONS OR TERMS, EXPRESS OR IMPLIED, WHETHER BY STATUTE, COMMON LAW,

CUSTOM, USAGE OR OTHERWISE AS TO ANY OTHER MATTERS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO

NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, INTEGRATION, SATISFACTORY QUALITY OR FITNESS

FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. YOU MAY HAVE ADDITIONAL RIGHTS WHICH VARY FROM

JURISDICTION TO JURISDICTION. The provisions of Sections 4 and 5 shall survive the termination of

this Agreement, howsoever caused, but this shall not imply or create any continued right to use the

Software after termination of this Agreement.

LIMITATION OF LIABILITY IN NO EVENT WILL ADOBE OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU FOR ANY

DAMAGES, CLAIMS OR COSTS WHATSOEVER OR ANY CONSEQUENTIAL, INDIRECT, INCIDENTAL

DAMAGES, OR ANY LOST PROFITS OR LOST SAVINGS, EVEN IF AN ADOBE REPRESENTATIVE HAS

BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS, DAMAGES, CLAIMS OR COSTS OR FOR ANY

CLAIM BY ANY THIRD PARTY. THE FOREGOING LIMITATIONS AND EXCLUSIONS APPLY TO THE

EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW IN YOUR JURISDICTION. ADOBE'S AGGREGATE LIABILITY

AND THAT OF ITS SUPPLIERS UNDER OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT SHALL BE

LIMITED TO THE AMOUNT PAID FOR THE SOFTWARE. Nothing contained in this Agreement limits

Adobe's liability to you in the event of death or personal injury resulting from Adobe's negligence or

for the tort of deceit (fraud). Adobe is acting on behalf of its suppliers for the purpose of disclaiming,

excluding and/or limiting obligations, warranties and liability as provided in this Agreement, but in no

other respects and for no other purpose.

TRADEMARKS Adobe grants you a worldwide, nonexclusive, nontransferable, personal right to use the

“Adobe” word trademark (the “Trademark”) solely to identify Adobe as the source of the Adobe RGB

(1998) product or Adobe RGB technology, so long as such use complies with the terms of this

Agreement, the trademark guidelines available at the “Permissions and trademarks” pages of the

Adobe web site (www.adobe.com) and the “Adobe Trademark Guidelines for third parties who license,

use or refer to Adobe trademarks,” also available from the Adobe web site. You acknowledge the

validity of the Trademark and Adobe’s ownership of the Trademark. Nothing in this Agreement shall

give you any right, title or interest in the Trademark, other than the license rights granted in this

Agreement. You recognize the value of the goodwill associated with the Trademark and acknowledge

that such goodwill exclusively inures to the benefit of and belongs to Adobe. Adobe and the Adobe

logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other

countries. With the exception of referential use and the rights granted in this Agreement, you will not

use such trademarks or any other Adobe trademark or logo without separate prior written permission

granted by Adobe.

TERM This Agreement is effective until terminated. Adobe has the right to terminate this Agreement

immediately if you fail to comply with any term hereof. Upon any such termination, you must return to

Adobe all full and partial copies of the Software in your possession or control.

GOVERNMENT REGULATIONS If any part of the Software is identified as an export controlled item

under the United States Export Administration Act or any other export law, restriction or regulation

(the "Export Laws"), you represent and warrant that you are not a citizen, or otherwise located within,

http://www.adobe.com
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an embargoed nation (including without limitation Iran, Iraq, Syria, Sudan, Libya, Cuba, North Korea,

and Serbia) and that you are not otherwise prohibited under the Export Laws from receiving the

Software. All rights to use the Software are granted on condition that such rights are forfeited if you

fail to comply with the terms of this Agreement.

GOVERNING LAW This Agreement will be governed by and construed in accordance with the

substantive laws in force in the State of California as such laws are applied to agreements entered into

and to be performed entirely within California between California residents. This Agreement will not

be governed by the conflict of law rules of any jurisdiction or the United Nations Convention on

Contracts for the International Sale of Goods, the application of which is expressly excluded. All

disputes arising out of, under or related to this Agreement will be brought exclusively in the state

Santa Clara County, California, USA.

GENERAL You may not assign your rights or obligations granted under this Agreement without the

prior written consent of Adobe. None of the provisions of this Agreement shall be deemed to have

been waived by any act or acquiescence on the part of Adobe, its agents, or employees, but only by an

instrument in writing signed by an authorized signatory of Adobe. When conflicting language exists

between this Agreement and any other agreement included in the Software, the terms of such

included agreement shall apply. If either you or Adobe employs attorneys to enforce any rights arising

out of or relating to this Agreement, the prevailing party shall be entitled to recover reasonable

attorneys’ fees. You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and that it is the

complete and exclusive statement of your agreement with Adobe which supersedes any prior

agreement, oral or written, between Adobe and you with respect to the licensing to you of the

Software. No variation of the terms of this Agreement will be enforceable against Adobe unless

Adobe gives its express consent, in writing, signed by an authorized signatory of Adobe.

Full text of the license agreement can be found on -

https://www.adobe.com/support/downloads/iccprofiles/icc_eula_win_dist.html 

APDFL

© 2000-2012 Datalogics, Inc.

Datalogics®, The DL Logo®, PDF2IMG™ and DLE™ are trademarks of Datalogics, Inc.

© 1984-2012 Adobe Systems Incorporated and its licensors.  All rights reserved.

Adobe®, The Adobe Logo®, Adobe® PDF Library™, Powered by Adobe PDF Library logo, Reader®

are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States

and/or other countries.

Kakadu Software

Portions of this software are copyright © 2021 Kakadu Software Pty Ltd All rights reserved.

Dj Vu

Portions of this computer program are copyright © 2008 Celartem, Inc. All rights reserved.

Portions of this computer program are copyright © 2011 Caminova, Inc. All rights reserved.

Portions of this computer program are copyright © 2013 Cuminas, Inc. All rights reserved.

https://www.adobe.com/support/downloads/iccprofiles/icc_eula_win_dist.html
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DjVu is protected by U.S. Patent No. 6,058,214. Foreign Patents Pending.

Powered by AT&T Labs Technology.

Licensed under ICU Licenses

ICU - International Components for Unicode (for Pdfium)

Copyright © 1991-2022 Unicode, Inc. All rights reserved.

Distributed under the Terms of Use in https://www.unicode.org/copyright.html 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files

and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated

documentation

(the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation

the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or

Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided

that either (a) this copyright and permission notice appear with all copies of the Data Files or

Software, or (b) this copyright and permission notice appear in associated Documentation.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF ERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE

FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES

WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF

CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH

THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or

otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior

written authorization of the copyright holder.

ICU - International Components for Unicode

Copyright © 1991-2020 Unicode, Inc. All rights reserved.

Distributed under the Terms of Use in https://www.unicode.org/copyright.html.

https://www.unicode.org/copyright.html
https://www.unicode.org/copyright.html
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Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files

and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated

documentation

(the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation

the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or

Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided

that either

(a) this copyright and permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, or (b) this

copyright and permission notice appear in associated Documentation.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF ERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO

EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY

CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES

WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF

CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH

THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or

otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior

written authorization of the copyright holder.

icu4c-4_0_1-src

ICU License - ICU 1.8.1 and later

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1995-2008 International Business Machines Corporation and others

All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the

Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above

copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the

above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation.
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THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE

COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY

SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING

FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR

OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE

OF THIS SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or

otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written

authorization of the copyright holder.

 All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective

owners.

ICU - International Components for Unicode

ICU License - ICU 1.8.1 and later

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1995-2008 International Business Machines Corporation and others

All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the

Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above

copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the

above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE

COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY

SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING

FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR

OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE

OF THIS SOFTWARE.
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Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or

otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written

authorization of the copyright holder.

 All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective

owners.

Licensed under SIL Open Font License

SIL OPEN FONT LICENSE

Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative

font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to

provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with

others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as

they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,

redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by

derivative works. The fonts and derivatives,

however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain

under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and

clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the

Copyright Holder(s).
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"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting — in part or in

whole — any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font

Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who

contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to

use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the

Font Software, subject to the following conditions:

1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions,

may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with

any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can

be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-

readable metadata fields within text or

binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit

written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to

the primary font name as presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to

promote, endorse or advertise any Modified Version, except to knowledge the contribution(s) of the

Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under

this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain

under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER

RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
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OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF

THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT

SOFTWARE.

Bad Script (font)

Designed by Roman Shchyukin from Gaslight

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

Nicolas Spalinger & Victor Gaultney, 2007-02-26

This license is copied below, and is also available at: https://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?

item_id=OFL 

Miama Nueva Medium (font)

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

Nicolas Spalinger & Victor Gaultney, 2007-02-26

This license is copied below, and is also available at: https://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?

item_id=OFL_web 

Pecita (font)

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

Nicolas Spalinger & Victor Gaultney, 2007-02-26

This license is copied below, and is also available at: https://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?

item_id=OFL_web 

croscorefonts 1.31.0

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL 

Licensed under other licenses

libcxxabi (llvm-proj ect)

D: Minor patches and fixes

University of Illinois/NCSA Open Source License Copyright (c) 2009-2019 by the contributors listed in

CREDITS.TXT:

https://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=OFL
https://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=OFL
https://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=OFL_web
https://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=OFL_web
https://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=OFL_web
https://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=OFL_web
http://scripts.sil.org/OFL
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N: Jon Roelofs

E: jonathan@jroelofs.com

E: j roelofs@jroelofs.com

D: ARM EHABI Unwind & Exception Handling, Bare-metal

N: Nico Weber

All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial

portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR

COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE

SOFTWARE.

v8

Copyright 2014 the V8 project authors. All rights reserved.

This license applies to all parts of V8 that are not externally maintained libraries.  The externally

maintained libraries used by V8 are:

  - PCRE test suite, located in test/mjsunit/third_party/regexp-pcre/regexp-pcre.j s.  This is based on the

    test suite from PCRE-7.3, which is copyrighted by the University of Cambridge and Google, Inc.  The

copyright notice and license are embedded in regexp-pcre.j s.

  - Layout tests, located in test/mjsunit/third_party/object-keys.  These are based on layout tests from

webkit.org which are copyrighted by Apple Computer, Inc. and released under a 3-clause BSD license.

  - Strongtalk assembler, the basis of the files assembler-arm-inl.h,

mailto:jonathan@jroelofs.com
mailto:jroelofs@jroelofs.com
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    assembler-arm.cc, assembler-arm.h, assembler-ia32-inl.h,

    assembler-ia32.cc, assembler-ia32.h, assembler-x64-inl.h,

    assembler-x64.cc, assembler-x64.h, assembler-mips-inl.h,

    assembler-mips.cc, assembler-mips.h, assembler.cc and assembler.h.

    This code is copyrighted by Sun Microsystems Inc. and released under a 3-clause BSD license.

  - Valgrind client API header, located at src/third_party/valgrind/valgrind.h

    This is released under the BSD license.

  - The Wasm C/C++ API headers, located at third_party/wasm-api/wasm.{h,hh}

    This is released under the Apache license. The API's upstream prototype implementation also

formed the basis of V8's implementation in src/wasm/c-api.cc.

These libraries have their own licenses; we recommend you read them ,as their terms may differ from

the terms below.

Further license information can be found in LICENSE files located in sub-directories. All the licenses

can be seen on the following link - https://github.com/v8/v8/blob/master/LICENSE 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

    * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer.

    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions

and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the

distribution.

    * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or

promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

https://github.com/v8/v8/blob/master/LICENSE
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BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Adobe Glyph List License (MIT)

Copyright (c) 1997,1998,2002,2007 Adobe Systems Incorporated

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this documentation

file to use, copy, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the documentation, and to permit

others to do the same, provided that:

- No modification, editing or other alteration of this document is allowed; and

- The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies of the

documentation.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this documentation

file, to create their own derivative works from the content of this document to use, copy, publish,

distribute, sublicense, and/or sell the derivative works, and to permit others to do the same, provided

that the derived work is not represented as being a copy or version of this document.

Adobe shall not be liable to any party for any loss of revenue or profit or for indirect, incidental,

special, consequential, or other similar damages, whether based on tort (including without limitation

negligence or strict liability), contract or other legal or equitable grounds even if Adobe has been

advised or had reason to know of the possibility of such damages.Ê The Adobe materials are provided

on an "AS IS" basis.Ê Adobe specifically disclaims all express, statutory, or implied warranties relating

to the Adobe materials, including but not limited to those concerning merchantability or fitness for a

particular purpose or non-infringement of any third party rights regarding the Adobe materials.

mythes-1.2.0

Copyright 2003 Kevin B. Hendricks, Stratford, Ontario, Canada And Contributors.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
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3. All modifications to the source code must be clearly marked as such.  Binary redistributions based

on modified source code must be clearly marked as modified versions in the documentation and/or

other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KEVIN B. HENDRICKS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT

SHALL KEVIN B. HENDRICKS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, NCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY

THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE

OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF

THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

SampleICC-1.3.2

This product includes software developed by the The International Color Consortium (www.color.org)

Copyright (c) 2003-2006 The International Color Consortium. All rights reserved.

 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer.

 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions

and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the

distribution.

 3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following

acknowledgment: 

       ""This product includes software developed by the The International Color Consortium

(www.color.org)"" Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever

such third-party acknowledgments normally appear.

 4. In the absence of prior written permission, the names ""ICC"" and ""The International Color

Consortium"" must not be used to imply that the ICC organization endorses or promotes products

derived from this software.

http://www.color.org
http://www.color.org
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 THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE INTERNATIONAL COLOR

CONSORTIUM OR ITS CONTRIBUTING MEMBERS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND

 ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING

NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

 SUCH DAMAGE.

 ===================================================================

=

 This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the The

International Color Consortium.

 Membership in the ICC is encouraged when this software is used for commercial purposes.

  

 For more information on The International Color Consortium, please see <http://www.color.org/>.

xsltml_2.1.2

Copyright (C) 2001-2003 Vasil Yaroshevich

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the ``Software''), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following

conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial

portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR

http://www.color.org/
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COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH

THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of individuals credited with contribution to this software

shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this

Software without prior written authorization from the individuals in question.

Any stylesheet derived from this Software that is publically distributed will be identified with a

different name and the version strings in any derived Software will be changed so that no possibility

of confusion between the derived package and this Software will exist.

Microsoft Universal CRT Library

The technologies of Microsoft Corporation or their parts (hereinafter referred to as the "Microsoft

Technologies") listed hereof are used in the SOFTWARE. The Microsoft Technologies are distributed

under the Microsoft Software License Terms accompanying the Microsoft Technologies.

Technologies of Microsoft Corporation used in the SOFTWARE:

- Microsoft Universal CRT Library.

© Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft is either registered trademark or trademark of

Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

The Microsoft Technologies are licensed, not sold. This EULA only gives You some rights to use the

Microsoft Technologies. Microsoft reserves all other rights. Unless applicable law gives You more

rights despite this limitation, You may use the Microsoft Technologies only as expressly permitted in

the Microsoft Software License Terms and in this EULA. In doing so, You must comply with any

technical limitations in the Microsoft Technologies that only allow You to use it in certain ways. You

may not:

* Except for the Microsoft .NET Framework, you must obtain Microsoft's prior written approval to

disclose to a third party the results of any benchmark test of the Microsoft Technologies.

*work around any technical limitations in the Microsoft Technologies;

*reverse engineer, decompile or disassemble the Microsoft Technologies, except and only to the

extent that applicable law expressly permits, despite this limitation;

* make more copies of the Microsoft Technologiesthan specified in this EULA or allowed by

applicable law, despite this limitation;

* publish the Microsoft Technologies for others to copy;

* rent, lease or lend the Microsoft Technologies;

* transfer the Microsoft Technologies or this agreement to any third party other than as expressly

permitted thereunder.

* use the Microsoft Technologies for commercial software hosting services.
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Export restrictions. The Microsoft Technologies are subject to United States export laws and

regulations. You must comply with all domestic and international export laws and regulations that

apply to the Microsoft Technologies. These laws include restrictions on destinations, end users and end

use. For additional information, see www.microsoft.com/exporting.

HTML help

The Software accompanied by this documentation contains redistributable parts of HTML help ©

Microsoft Corporation. All rights reserved.

Licensed under the terms of End User License Agreement for Microsoft software

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/htmlhelp/html-help-end-user-

license-agreement  

MD5 message digest algorithm reference implementation

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.

This software is derived in part from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as

"derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning

or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this

software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without

express or implied warranty of any kind.

https://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt 

Microsoft Visual C++ 2019 Runtime

The Software contains redistributable parts of Microsoft Visual Studio (hereinafter - Microsoft

Technologies).

© Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft Technologies are subject to United States export laws and regulations. You must comply

with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software. These laws

include restrictions on destinations, end users and end use. For additional information, see

www.microsoft.com/exporting.

DISCLAIMER OF WARRANTY. MICROSOFT TECHNOLOGIES ARE LICENSED “AS-IS.” YOU BEAR THE

RISK OF USING THEM. MICROSOFT GIVES NO EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES OR CONDITIONS.

YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS OR STATUTORY GUARANTEES UNDER YOUR

LOCAL LAWS WHICH THIS AGREEMENT CANNOT CHANGE. TO THE EXTENT PERMITTED UNDER

YOUR LOCAL LAWS, MICROSOFT EXCLUDES THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. 

Adobe-Core35_AFMs-314

http://www.microsoft.com/exporting
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/htmlhelp/html-help-end-user-license-agreement
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/htmlhelp/html-help-end-user-license-agreement
https://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt
http://www.microsoft.com/exporting
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Copyright (c) 1989, 1990, 1991, 1993, 1997 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.

This file and the 35 PostScript(R) AFM files it accompanies may be used, copied, and distributed for

any purpose and without charge, with or without modification, provided that all copyright notices are

retained; that the AFM files are not distributed without this file; that all modifications to this file or any

of the AFM files are prominently noted in the modified file(s); and that this paragraph is not modified.

Adobe Systems has no responsibility or obligation to support the use of the AFM files.

v8/ fdlibm

Copyright (C) 1993-2004 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Developed at SunSoft, a Sun Microsystems, Inc. business.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice

is preserved.

LZMA SDK

LZMA SDK is placed in the public domain.

Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or distribute the original LZMA SDK code,

either in source code form or as a compiled binary, for any purpose, commercial or non-commercial,

and by any means.

MICROSOFT XML CORE SERVICES (MSXML)  6.0

Whereas the ABBYY Software incorporates MICROSOFT XML CORE SERVICES (MSXML) 6.0 or its

components (hereinafter referred to as the "Microsoft Technologies"), You agree to be bound by the

following Microsoft Software License Terms:

The Microsoft Technologies are licensed, not sold. The Microsoft Software License Terms and this

License agreement only give to You some rights to use the Microsoft Technologies. Microsoft reserves

all other rights. Unless applicable law gives to You more rights despite this limitation, You may use the

Microsoft Technologies only as expressly permitted in the Microsoft Software License Terms (may be

found at https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=3988) and in the EULA for

ABBYY Software. In doing so, You must comply with any technical limitations in the Microsoft

Technologies that only allow You to use it in certain ways. For more information, see

www.microsoft.com/licensing/userights  <http://www.microsoft.com/licensing/userights>. 

You may not

•         alter any copyright, trademark or patent notice in the Microsoft Technologies;

•         use Microsoft’s trademarks in Software names or in a way that suggests Software comes from or

is endorsed by Microsoft;

•         distribute the Microsoft Technologies to run on a platform other than the Windows platform;

https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=3988
http://www.microsoft.com/licensing/userights
http://www.microsoft.com/licensing/userights
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•         include the Microsoft Technologies in malicious, deceptive or unlawful programs;

•disclose the results of any benchmark tests of the Microsoft Technologies to any third party without

Microsoft’s prior written approval;

•work around any technical limitations in the Microsoft Technologies;

•reverse engineer, decompile or disassemble the Microsoft Technologies, except and only to the

extent that applicable law expressly permits, despite this limitation;

•make more copies of the Microsoft Technologies than specified in this License agreement or allowed

by applicable law, despite this limitation;

• publish the Microsoft Technologies for others to copy;

• rent, lease or lend the Microsoft Technologies;

•use the Microsoft Technologies for commercial software hosting services.

Export restrictions. The Microsoft Technologies are subject to United States export laws and

regulations. You must comply with all domestic and international export laws and regulations that

apply to the Microsoft Technologies. These laws include restrictions on destinations, end users and end

use. For additional information, see www.microsoft.com/exporting.

Microsoft Visual C++ 2015 OMP Library

The Software accompanied by this documentation contains redistributable parts of Micro Microsoft

Visual C++ 2015 OMP Library.

© Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft Technologies are subject to United States export laws and regulations. You must comply

with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software. These laws

include restrictions on destinations, end users and end use. For additional information, see

www.microsoft.com/exporting.

DISCLAIMER OF WARRANTY. MICROSOFT TECHNOLOGIES ARE LICENSED “AS-IS.” YOU BEAR THE

RISK OF USING THEM. MICROSOFT GIVES NO EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES OR CONDITIONS.

YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS OR STATUTORY GUARANTEES UNDER YOUR

LOCAL LAWS WHICH THIS AGREEMENT CANNOT CHANGE. TO THE EXTENT PERMITTED UNDER

YOUR LOCAL LAWS, MICROSOFT EXCLUDES THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

TWAIN Header

The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly

disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied

warranties of merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular

purpose. Neither the developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct,

indirect, special, incidental, or consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution

or other use of the TWAIN Toolkit.

http://www.microsoft.com/exporting
http://www.microsoft.com/exporting


499

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

twain-header

The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly

disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied

warranties of merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular

purpose. Neither the developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct,

indirect, special, incidental, or consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution

or other use of the TWAIN Toolkit.

Microsoft Visual C++ Redistributable

© Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft Technologies are subject to United States export laws and regulations. You must comply

with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software. These laws

include restrictions on destinations, end users and end use. For additional information, see

www.microsoft.com/exporting.

DISCLAIMER OF WARRANTY. MICROSOFT TECHNOLOGIES ARE LICENSED “AS-IS.” YOU BEAR THE

RISK OF USING THEM. MICROSOFT GIVES NO EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES OR CONDITIONS.

YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS OR STATUTORY GUARANTEES UNDER YOUR

LOCAL LAWS WHICH THIS AGREEMENT CANNOT CHANGE. TO THE EXTENT PERMITTED UNDER

YOUR LOCAL LAWS, MICROSOFT EXCLUDES THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

HDPhotoDPK

The Software contains redistributable parts of Microsoft Technologies.

© Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft Technologies are subject to United States export laws and regulations. You must comply

with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software. These laws

include restrictions on destinations, end users and end use. For additional information, see

www.microsoft.com/exporting.

DISCLAIMER OF WARRANTY. MICROSOFT TECHNOLOGIES ARE LICENSED “AS-IS.” YOU BEAR THE

RISK OF USING THEM. MICROSOFT GIVES NO EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES OR CONDITIONS.

YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS OR STATUTORY GUARANTEES UNDER YOUR

LOCAL LAWS WHICH THIS AGREEMENT CANNOT CHANGE. TO THE EXTENT PERMITTED UNDER

YOUR LOCAL LAWS, MICROSOFT EXCLUDES THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

Python-2.7.18 

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Python Software Foundation.  All rights reserved.

http://www.microsoft.com/exporting
http://www.microsoft.com/exporting


500

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

Copyright (c) 2000 BeOpen.com. All rights reserved.

Copyright (c) 1995-2001 Corporation for National Research Initiatives. All rights reserved.

Copyright (c) 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum. All rights reserved.

Licensed under the Python license https://docs.python.org/3/license.html 

MD4 message digest algorithm reference implementation

RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm

/* Copyright (C) 1990-2, RSA Data Security, Inc. All rights reserved.

   License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data

Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software

or this function.

   License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as

"derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning

or referencing the derived work.

   RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this

software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without

express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

CUDA Runtime for Windows 

© 2007-2019 NVIDIA Corporation. All rights reserved.

Licensed under the terms of the License Agreement for NVIDIA Software Development Kits available

at https://docs.nvidia.com/cuda/eula/index.html#nvidia-driver-license 

CUDA Runtime v11.2

CUDA Runtime for Windows

© 2007-2020 NVIDIA Corporation. All rights reserved.

License Agreement for NVIDIA Software Development Kits is available at

https://docs.nvidia.com/cuda/eula/index.html#nvidia-driver-license 

CUDA Runtime v11.8

© 2007-2023, NVIDIA Corporation & Affiliates. All rights reserved.

https://docs.python.org/3/license.html
https://docs.nvidia.com/cuda/eula/index.html#nvidia-driver-license
https://docs.nvidia.com/cuda/eula/index.html#nvidia-driver-license
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License Agreement for NVIDIA Software Development Kits is available at

https://docs.nvidia.com/cuda/eula/index.html#nvidia-driver-license 

We don’t use any dependencies of CUDA Runtime distributed under General Public License

Rhash

Copyright (c) 2009, Aleksey Kravchenko <rhash.admin@gmail.com>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any

purpose with or without fee is hereby granted.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH

REGARD TO THIS SOFTWARE  INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF  MERCHANTABILITY

AND FITNESS.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,

INDIRECT,  OR CONSEQUENTIAL DAMAGES  OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM

LOSS OF USE,  DATA OR PROFITS,  WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,  NEGLIGENCE

OR OTHER TORTIOUS ACTION,  ARISING OUT OF  OR IN CONNECTION  WITH THE USE  OR

PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

FreeType (for Pdfium)  2.12.1

Portions of the ABBYY Software accompanied by this documentation are copyright © 2006-2022 The

FreeType Project (www.freetype.org).  All rights reserved.

FreeType software may be found at https://github.com/freetype/freetype  

FreeType

Portions of this software are copyright © <2009> The FreeType Project (www.freetype.org).  All rights

reserved.

The FreeType Project LICENSE

                            2006-Jan-27

                    Copyright 1996-2002, 2006 by

          David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

============

https://docs.nvidia.com/cuda/eula/index.html#nvidia-driver-license
http://www.freetype.org
https://github.com/freetype/freetype
http://www.freetype.org
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  The FreeType  Project is distributed in  several archive packages; some of them may contain, in

addition to the FreeType font engine,  various tools and  contributions which rely on, or  relate to, the

FreeType Project.

  This  license applies  to all  files found  in such  packages, and which do not  fall under their own

explicit  license.  The license affects  thus  the  FreeType   font  engine,  the  test  programs,

documentation and makefiles, at the very least.

  This  license   was  inspired  by  the  BSD,   Artistic,  and  IJG (Independent JPEG  Group) licenses,

which  all encourage inclusion and  use of  free  software in  commercial  and freeware  products alike.

 As a consequence, its main points are that:

    o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug

reports. (`as is' distribution)

    o You can  use this software for whatever you  want, in parts or full form, without having to pay us.

(`royalty-free' usage)

    o You may not pretend that  you wrote this software.  If you use it, or  only parts of it,  in a program,

 you must acknowledge  somewhere  in  your  documentation  that  you  have  used  the FreeType

code. (`credits')

  We  specifically  permit  and  encourage  the  inclusion  of  thisг software, with  or without

modifications,  in commercial products.

  We  disclaim  all warranties  covering  The  FreeType Project  and assume no liability related to The

FreeType Project.

  Finally,  many  people  asked  us  for  a  preferred  form  for  a credit/disclaimer to use in compliance

with this license.  We thus encourage you to use the following text:

   """

    Portions of this software are copyright © <year> The FreeType Project (www.freetype.org).  All

rights reserved.

   """

 Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

http://www.freetype.org
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Legal Terms

===========

0. Definitions

--------------

  Throughout this license,  the terms `package', `FreeType Project', and  `FreeType  archive' refer  to  the

 set  of files  originally distributed  by the  authors  (David Turner,  Robert Wilhelm,  and Werner

Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

  `You' refers to  the licensee, or person using  the project, where`using' is a generic term including

compiling the project's source code as  well as linking it  to form a  `program' or `executable'. This 

program is  referred to  as  `a program  using the  FreeType engine'.

  This  license applies  to all  files distributed  in  the original FreeType  Project,   including  all  source  

code,  binaries  and documentation,  unless  otherwise  stated   in  the  file  in  its original, unmodified

form as  distributed in the original archive.

  If you are  unsure whether or not a particular  file is covered by this license, you must contact us to

verify this.

  The FreeType  Project is copyright (C) 1996-2000  by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner

emberg.  All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

--------------

  THE FREETYPE PROJECT  IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT  WARRANTY OF ANY KIND, EITHER  EXPRESS

OR IMPLIED,  INCLUDING, BUT NOT  LIMITED TO, WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY   AND 

FITNESS  FOR  A  PARTICULAR PURPOSE.  IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT

HOLDERS BE LIABLE  FOR ANY DAMAGES CAUSED  BY THE USE OR  THE INABILITY TO USE, OF THE

FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

-----------------

  This  license  grants  a  worldwide, royalty-free,  perpetual  and irrevocable right  and license to use, 

execute, perform, compile, display,  copy,   create  derivative  works   of,  distribute  and sublicense the

 FreeType Project (in  both source and  object code forms)  and  derivative works  thereof  for  any 
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purpose; and  to authorize others  to exercise  some or all  of the  rights granted herein, subject to the

following conditions:

    o Redistribution of  source code  must retain this  license file (`FTL.TXT') unaltered; any  additions,

deletions or changes to the original  files must be clearly  indicated in accompanying documentation. 

The  copyright   notices  of  the  unaltered, original  files must  be  preserved in  all  copies of  source

      files.

    o Redistribution in binary form must provide a  disclaimer  that states  that  the software is based in

part of the work of the FreeType Team,  in  the  distribution  documentation.  We also encourage you

to put an URL to the FreeType web page  in  your documentation, though this isn't mandatory.

  These conditions  apply to any  software derived from or  based on the FreeType Project,  not just the

unmodified files. If you use our work, you  must acknowledge us.  However, no  fee need be paid to us.

3. Advertising

--------------

  Neither the  FreeType authors and  contributors nor you  shall use the name of the  other for

commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

  We suggest,  but do not require, that  you use one or  more of the following phrases to refer  to this

software in your documentation or advertising  materials: `FreeType Project',  `FreeType Engine',

  `FreeType library', or `FreeType Distribution'.

  As  you have  not signed  this license,  you are  not  required to accept  it.   However,  as  the

FreeType  Project  is  copyrighted material, only  this license, or  another one contracted  with the

authors, grants you  the right to use, distribute,  and modify it. Therefore,  by  using,  distributing,  or

modifying  the  FreeType

  Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

-----------

  There are two mailing lists related to FreeType:

    o freetype@nongnu.org
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      Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and  wanted additions to the

 library and distribution. If  you are looking  for support,  start in  this list  if you haven't found anything

to help you in the documentation.

    o freetype-devel@nongnu.org

      Discusses bugs,  as well  as engine internals,  design issues, specific licenses, porting, etc.

  Our home page can be found at https://www.freetype.org 

LibHeif

The library `libheif  ̀is distributed under the terms of the GNU Lesser General Public License, version 3.

  LibHeif is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even

the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU

General Public License for more details.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it

is not allowed.

This version of the GNU Lesser General Public License incorporates the terms and conditions of version

3 of the GNU General Public License, supplemented by the additional permissions listed below.

0. Additional Definitions.

As used herein, “this License” refers to version 3 of the GNU Lesser General Public License, and the

“GNU GPL” refers to version 3 of the GNU General Public License.

“The Library” refers to a covered work governed by this License, other than an Application or a

Combined Work as defined below.

https://www.freetype.org
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An “Application” is any work that makes use of an interface provided by the Library, but which is not

otherwise based on the Library. Defining a subclass of a class defined by the Library is deemed a

mode of using an interface provided by the Library.

A “Combined Work” is a work produced by combining or linking an Application with the Library. The

particular version of the Library with which the Combined Work was made is also called the “Linked

Version”.

The “Minimal Corresponding Source” for a Combined Work means the Corresponding Source for the

Combined Work, excluding any source code for portions of the Combined Work that, considered in

isolation, are based on the Application, and not on the Linked Version.

The “Corresponding Application Code” for a Combined Work means the object code and/or source

code for the Application, including any data and utility programs needed for reproducing the

Combined Work from the Application, but excluding the System Libraries of the Combined Work.

1. Exception to Section 3 of the GNU GPL.

You may convey a covered work under sections 3 and 4 of this License without being bound by section

3 of the GNU GPL.

2. Conveying Modified Versions.

If you modify a copy of the Library, and, in your modifications, a facility refers to a function or data to

be supplied by an Application that uses the facility (other than as an argument passed when the

facility is invoked), then you may convey a copy of the modified version:

a) under this License, provided that you make a good faith effort to ensure that, in the event an

Application does not supply the function or data, the facility still operates, and performs whatever part

of its purpose remains meaningful, or

b) under the GNU GPL, with none of the additional permissions of this License applicable to that copy.

3. Object Code Incorporating Material from Library Header Files.

The object code form of an Application may incorporate material from a header file that is part of the

Library. You may convey such object code under terms of your choice, provided that, if the

incorporated material is not limited to numerical parameters, data structure layouts and accessors, or

small macros, inline functions and templates (ten or fewer lines in length), you do both of the

following:

a) Give prominent notice with each copy of the object code that the Library is used in it and that the

Library and its use are covered by this License.
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b) Accompany the object code with a copy of the GNU GPL and this license document.

4. Combined Works.

You may convey a Combined Work under terms of your choice that, taken together, effectively do not

restrict modification of the portions of the Library contained in the Combined Work and reverse

engineering for debugging such modifications, if you also do each of the following:

a) Give prominent notice with each copy of the Combined Work that the Library is used in it and that

the Library and its use are covered by this License.

b) Accompany the Combined Work with a copy of the GNU GPL and this license document.

c) For a Combined Work that displays copyright notices during execution, include the copyright notice

for the Library among these notices, as well as a reference directing the user to the copies of the GNU

GPL and this license document.

d) Do one of the following:

0) Convey the Minimal Corresponding Source under the terms of this License, and the Corresponding

Application Code in a form suitable for, and under terms that permit, the user to recombine or relink

the Application with a modified version of the Linked Version to produce a modified Combined Work,

in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source.

1) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one

that (a) uses at run time a copy of the Library already present on the user's computer system, and (b)

will operate properly with a modified version of the Library that is interface-compatible with the

Linked Version.

e) Provide Installation Information, but only if you would otherwise be required to provide such

information under section 6 of the GNU GPL, and only to the extent that such information is necessary

to install and execute a modified version of the Combined Work produced by recombining or

relinking the Application with a modified version of the Linked Version. (If you use option 4d0, the

Installation Information must accompany the Minimal Corresponding Source and Corresponding

Application Code. If you use option 4d1, you must provide the Installation Information in the manner

specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source.)

5. Combined Libraries.

You may place library facilities that are a work based on the Library side by side in a single library

together with other library facilities that are not Applications and are not covered by this License, and

convey such a combined library under terms of your choice, if you do both of the following:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined

with any other library facilities, conveyed under the terms of this License.

b) Give prominent notice with the combined library that part of it is a work based on the Library, and

explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public License.
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The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU Lesser General

Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but

may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library as you received it specifies that a

certain numbered version of the GNU Lesser General Public License “or any later version” applies to it,

you have the option of following the terms and conditions either of that published version or of any

later version published by the Free Software Foundation. If the Library as you received it does not

specify a version number of the GNU Lesser General Public License, you may choose any version of the

GNU Lesser General Public License ever published by the Free Software Foundation.

If the Library as you received it specifies that a proxy can decide whether future versions of the GNU

Lesser General Public License shall apply, that proxy's public statement of acceptance of any version is

permanent authorization for you to choose that version for the Library.

libde265

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it

is not allowed.

This version of the GNU Lesser General Public License incorporates the terms and conditions of version

3 of the GNU General Public License, supplemented by the additional permissions listed below.

0. Additional Definitions.

As used herein, “this License” refers to version 3 of the GNU Lesser General Public License, and the

“GNU GPL” refers to version 3 of the GNU General Public License.

“The Library” refers to a covered work governed by this License, other than an Application or a

Combined Work as defined below.

An “Application” is any work that makes use of an interface provided by the Library, but which is not

otherwise based on the Library. Defining a subclass of a class defined by the Library is deemed a

mode of using an interface provided by the Library.
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A “Combined Work” is a work produced by combining or linking an Application with the Library. The

particular version of the Library with which the Combined Work was made is also called the “Linked

Version”.

The “Minimal Corresponding Source” for a Combined Work means the Corresponding Source for the

Combined Work, excluding any source code for portions of the Combined Work that, considered in

isolation, are based on the Application, and not on the Linked Version.

The “Corresponding Application Code” for a Combined Work means the object code and/or source

code for the Application, including any data and utility programs needed for reproducing the

Combined Work from the Application, but excluding the System Libraries of the Combined Work.

1. Exception to Section 3 of the GNU GPL.

You may convey a covered work under sections 3 and 4 of this License without being bound by section

3 of the GNU GPL.

2. Conveying Modified Versions.

If you modify a copy of the Library, and, in your modifications, a facility refers to a function or data to

be supplied by an Application that uses the facility (other than as an argument passed when the

facility is invoked), then you may convey a copy of the modified version:

a) under this License, provided that you make a good faith effort to ensure that, in the event an

Application does not supply the function or data, the facility still operates, and performs whatever part

of its purpose remains meaningful, or

b) under the GNU GPL, with none of the additional permissions of this License applicable to that copy.

3. Object Code Incorporating Material from Library Header Files.

The object code form of an Application may incorporate material from a header file that is part of the

Library. You may convey such object code under terms of your choice, provided that, if the

incorporated material is not limited to numerical parameters, data structure layouts and accessors, or

small macros, inline functions and templates (ten or fewer lines in length), you do both of the

following:

a) Give prominent notice with each copy of the object code that the Library is used in it and that the

Library and its use are covered by this License.

b) Accompany the object code with a copy of the GNU GPL and this license document.

4. Combined Works.
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You may convey a Combined Work under terms of your choice that, taken together, effectively do not

restrict modification of the portions of the Library contained in the Combined Work and reverse

engineering for debugging such modifications, if you also do each of the following:

a) Give prominent notice with each copy of the Combined Work that the Library is used in it and that

the Library and its use are covered by this License.

b) Accompany the Combined Work with a copy of the GNU GPL and this license document.

c) For a Combined Work that displays copyright notices during execution, include the copyright notice

for the Library among these notices, as well as a reference directing the user to the copies of the GNU

GPL and this license document.

d) Do one of the following:

0) Convey the Minimal Corresponding Source under the terms of this License, and the Corresponding

Application Code in a form suitable for, and under terms that permit, the user to recombine or relink

the Application with a modified version of the Linked Version to produce a modified Combined Work,

in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source.

1) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one

that (a) uses at run time a copy of the Library already present on the user's computer system, and (b)

will operate properly with a modified version of the Library that is interface-compatible with the

Linked Version.

e) Provide Installation Information, but only if you would otherwise be required to provide such

information under section 6 of the GNU GPL, and only to the extent that such information is necessary

to install and execute a modified version of the Combined Work produced by recombining or

relinking the Application with a modified version of the Linked Version. (If you use option 4d0, the

Installation Information must accompany the Minimal Corresponding Source and Corresponding

Application Code. If you use option 4d1, you must provide the Installation Information in the manner

specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source.)

5. Combined Libraries.

You may place library facilities that are a work based on the Library side by side in a single library

together with other library facilities that are not Applications and are not covered by this License, and

convey such a combined library under terms of your choice, if you do both of the following:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined

with any other library facilities, conveyed under the terms of this License.

b) Give prominent notice with the combined library that part of it is a work based on the Library, and

explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU Lesser General

Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but

may differ in detail to address new problems or concerns.
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Each version is given a distinguishing version number. If the Library as you received it specifies that a

certain numbered version of the GNU Lesser General Public License “or any later version” applies to it,

you have the option of following the terms and conditions either of that published version or of any

later version published by the Free Software Foundation. If the Library as you received it does not

specify a version number of the GNU Lesser General Public License, you may choose any version of the

GNU Lesser General Public License ever published by the Free Software Foundation.

If the Library as you received it specifies that a proxy can decide whether future versions of the GNU

Lesser General Public License shall apply, that proxy's public statement of acceptance of any version is

permanent authorization for you to choose that version for the Library

LibJPEG 9d

This software is copyright (C) 1991-2020, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.

this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Independent JPEG Group License

LEGAL ISSUES

In plain English:

1. We don't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let us know!)

2. You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.

3. You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program, you must acknowledge

somewhere in your documentation that you've used the IJG code.

In legalese:

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this

software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is

provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified

below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for

any purpose, without fee, subject to these conditions:

(1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be

included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or

changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this

software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".
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(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any

undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the

unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or

publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as

"the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products,

provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole proprietor of its

copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is NOT covered by the above

copyright and conditions, but instead by the usual distribution terms of the Free Software Foundation;

principally, that you must include source code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full

details.) However, since ansi2knr.c is not needed as part of any program generated from the IJG code,

this does not limit you more than the foregoing paragraphs do.

The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is copyright by the Free

Software Foundation but is freely distributable. The same holds for its supporting scripts (config.guess,

config.sub, ltconfig, ltmain.sh). Another support script, install-sh, is copyright by M.I.T. but is also freely

distributable.

It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents owned by IBM,

AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be used without obtaining one or more

licenses. For this reason, support for arithmetic coding has been removed from the free JPEG software.

(Since arithmetic coding provides only a marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is

unlikely that very many implementations will support it.) So far as we are aware, there are no patent

restrictions on the remaining code.

The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid entanglement with the

Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed altogether, and the GIF writer has been

simplified to produce "uncompressed GIFs". This technique does not use the LZW algorithm; the

resulting GIF files are larger than usual, but are readable by all standard GIF decoders.

We are required to state that

"The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is

a Service Mark property of CompuServe Incorporated."

libwebp

Copyright (c) 2010, Google Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:
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Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Google nor the names of its contributors may be used to endorse or promote

products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

j peg.v8d

This software is copyright (C) 1991-2012, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding. All Rights Reserved

except as specified below.

ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole proprietor of its

copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park

LEGAL ISSUES

============

In plain English:

1. We don't promise that this software works.  (But if you find any bugs, please let us know!)

2. You can use this software for whatever you want.  You don't have to pay us.

3. You may not pretend that you wrote this software.  If you use it in a program, you must

acknowledge somewhere in your documentation that you've used the IJG code.

In legalese:
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The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this

software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is

provided "AS IS", and you,

its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-2012, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding. All Rights Reserved

except as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for

any purpose, without fee, subject to these conditions:

(1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be

included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or

changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this

software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".

(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any

undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the

unmodified library.  If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or

publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as

"the Independent JPEG Group's

software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products,

provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole proprietor of its

copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is NOT covered by the above

copyright and conditions, but instead

by the usual distribution terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include

source code if you redistribute it.  (See the file ansi2knr.c for full details.)  However, since ansi2knr.c is

not needed as part of any program generated from the IJG code, this does not limit you more than the

foregoing paragraphs do.
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The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf.It is copyright by the Free

Software Foundation but is freely distributable. The same holds for its supporting scripts (config.guess,

config.sub,

ltmain.sh).  Another support script, install-sh, is copyright by X Consortium but is also freely

distributable.

The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid entanglement with the

Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed altogether, and the GIF writer has been

simplified to produce

"uncompressed GIFs".  This technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger

than usual, but are readable by all standard GIF decoders.

We are required to state that  "The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of

    CompuServe Incorporated.  GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated."

Jasper

JasPer License Version 2.0 https://www.ece.uvic.ca/~frodo/jasper/LICENSE 

Copyright (c) 2001-2006 Michael David Adams

Copyright (c) 1999-2000 Image Power, Inc.

Copyright (c) 1999-2000 The University of British Columbia

All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person (the "User") obtaining a copy of this

software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without

restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,

and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,

subject to the following conditions:

1.  The above copyright notices and this permission notice (which includes the disclaimer below) shall

be included in all copies or substantial portions of the Software.

2.  The name of a copyright holder shall not be used to endorse or promote products derived from the

Software without specific prior written permission.

https://www.ece.uvic.ca/~frodo/jasper/LICENSE
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THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE.  NO USE OF

THE SOFTWARE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.  THE SOFTWARE IS

PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.  IN NO VENT SHALL THE

COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,

WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,

NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR

PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.  NO ASSURANCES ARE PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS

THAT THE SOFTWARE DOES NOT INFRINGE THE PATENT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY

RIGHTS OF ANY OTHER ENTITY. EACH COPYRIGHT HOLDER DISCLAIMS ANY LIABILITY TO THE USER

FOR CLAIMS BROUGHT BY ANY OTHER ENTITY BASED ON INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL

PROPERTY RIGHTS OR OTHERWISE.  AS A CONDITION TO EXERCISING THE RIGHTS GRANTED

HEREUNDER, EACH USER HEREBY ASSUMES SOLE RESPONSIBILITY TO SECUE ANY OTHER

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NEEDED, IF ANY.  THE SOFTWARE IS NOT FAULT-TOLERANT AND

IS NOT INTENDED FOR USE IN MISSION-CRITICAL

SYSTEMS, SUCH AS THOSE USED IN THE OPERATION OF NUCLEAR FACILITIES, AIRCRAFT

NAVIGATION OR COMMUNICATION SYSTEMS, AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEMS, DIRECT LIFE

SUPPORT MACHINES, OR WEAPONS SYSTEMS, IN WHICH THE FAILURE OF THE SOFTWARE OR

SYSTEM COULD LEAD DIRECTLY TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL OR

ENVIRONMENTAL DAMAGE ("HIGH RISK ACTIVITIES").  THE COPYRIGHT HOLDERS SPECIFICALLY

DISCLAIM ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR HIGH RISK ACTIVITIES.

xmlsec1-1.2.14

Copyright (C) 2002-2003 Aleksey Sanin.  All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial

portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FIT-

NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE

ALEKSEY SANIN BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
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IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CON-

NECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Aleksey Sanin shall not be used in advertising or

otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written

authorization from him.

Mozilla Public License Version 1.1

1. Definitions.

1.0.1. "Commercial Use" means distribution or otherwise making the Covered Code available to a third

party.

1.1. "Contributor" means each entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.2. "Contributor Version" means the combination of the Original Code, prior Modifications used by a

Contributor, and the Modifications made by that particular Contributor.

1.3. "Covered Code" means the Original Code or Modifications or the combination of the Original

Code and Modifications, in each case including portions thereof.

1.4. "Electronic Distribution Mechanism" means a mechanism generally accepted in the software

development community for the electronic transfer of data.

1.5. "Executable" means Covered Code in any form other than Source Code.

1.6. "Initial Developer" means the individual or entity identified as the Initial Developer in the Source

Code notice required by Exhibit A.

1.7. "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not

governed by the terms of this License.

1.8. "License" means this document.

1.8.1. "Licensable" means having the right to grant, to the maximum extent possible, whether at the

time of the initial grant or subsequently acquired, any and all of the rights conveyed herein.

1.9. "Modifications" means any addition to or deletion from the substance or structure of either the

Original Code or any previous Modifications. When Covered Code is released as a series of files, a

Modification is:

Any addition to or deletion from the contents of a file containing Original Code or previous

Modifications.

Any new file that contains any part of the Original Code or previous Modifications.

1.10. "Original Code" means Source Code of computer software code which is described in the Source

Code notice required by Exhibit A as Original Code, and which, at the time of its release under this

License is not already Covered Code governed by this License.
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1.10.1. "Patent Claims" means any patent claim(s), now owned or hereafter acquired, including without

limitation, method, process, and apparatus claims, in any patent Licensable by grantor.

1.11. "Source Code" means the preferred form of the Covered Code for making modifications to it,

including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control

compilation and installation of an Executable, or source code differential comparisons against either

the Original Code or another well known, available Covered Code of the Contributor's choice. The

Source Code can be in a compressed or archival form, provided the appropriate decompression or

de-archiving software is widely available for no charge.

1.12. "You" (or "Your") means an individual or a legal entity exercising rights under, and complying

with all of the terms of, this License or a future version of this License issued under Section 6.1. For

legal entities, "You" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control

with You. For purposes of this definition, "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the

direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of more

than fifty percent (50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Source Code License.

2.1. The Initial Developer Grant.

The Initial Developer hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, subject to

third party intellectual property claims:

under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by Initial Developer to

use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Original Code (or portions

thereof) with or without Modifications, and/or as part of a Larger Work; and

under Patents Claims infringed by the making, using or selling of Original Code, to make, have made,

use, practice, sell, and offer for sale, and/or otherwise dispose of the Original Code (or portions

thereof).

the licenses granted in this Section 2.1 (a) and (b) are effective on the date Initial Developer first

distributes Original Code under the terms of this License.

Notwithstanding Section 2.1 (b) above, no patent license is granted: 1) for code that You delete from

the Original Code; 2) separate from the Original Code; or 3) for infringements caused by: i) the

modification of the Original Code or ii) the combination of the Original Code with other software or

devices.

2.2. Contributor Grant.

Subject to third party intellectual property claims, each Contributor hereby grants You a world-wide,

royalty-free, non-exclusive license
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under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by Contributor, to use,

reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Modifications created by such

Contributor (or portions thereof) either on an unmodified basis, with other Modifications, as Covered

Code and/or as part of a Larger Work; and

under Patent Claims infringed by the making, using, or selling of Modifications made by that

Contributor either alone and/or in combination with its Contributor Version (or portions of such

combination), to make, use, sell, offer for sale, have made, and/or otherwise dispose of: 1)

Modifications made by that Contributor (or portions thereof); and 2) the combination of Modifications

made by that Contributor with its Contributor Version (or portions of such combination).

the licenses granted in Sections 2.2 (a) and 2.2 (b) are effective on the date Contributor first makes

Commercial Use of the Covered Code.

Notwithstanding Section 2.2 (b) above, no patent license is granted: 1) for any code that Contributor

has deleted from the Contributor Version; 2) separate from the Contributor Version; 3) for

infringements caused by: i) third party modifications of Contributor Version or ii) the combination of

Modifications made by that Contributor with other software (except as part of the Contributor

Version) or other devices; or 4) under Patent Claims infringed by Covered Code in the absence of

Modifications made by that Contributor.

3. Distribution Obligations.

3.1. Application of License.

The Modifications which You create or to which You contribute are governed by the terms of this

License, including without limitation Section 2.2. The Source Code version of Covered Code may be

distributed only under the terms of this License or a future version of this License released under

Section 6.1, and You must include a copy of this License with every copy of the Source Code You

distribute. You may not offer or impose any terms on any Source Code version that alters or restricts

the applicable version of this License or the recipients' rights hereunder. However, You may include an

additional document offering the additional rights described in Section 3.5.

3.2. Availability of Source Code.

Any Modification which You create or to which You contribute must be made available in Source Code

form under the terms of this License either on the same media as an Executable version or via an

accepted Electronic Distribution Mechanism to anyone to whom you made an Executable version

available; and if made available via Electronic Distribution Mechanism, must remain available for at

least twelve (12) months after the date it initially became available, or at least six (6) months after a

subsequent version of that particular Modification has been made available to such recipients. You are

responsible for ensuring that the Source Code version remains available even if the Electronic

Distribution Mechanism is maintained by a third party.
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3.3. Description of Modifications.

You must cause all Covered Code to which You contribute to contain a file documenting the changes

You made to create that Covered Code and the date of any change. You must include a prominent

statement that the Modification is derived, directly or indirectly, from Original Code provided by the

Initial Developer and including the name of the Initial Developer in (a) the Source Code, and (b) in any

notice in an Executable version or related documentation in which You describe the origin or

ownership of the Covered Code.

3.4. Intellectual Property Matters

(a) Third Party Claims

If Contributor has knowledge that a license under a third party's intellectual property rights is required

to exercise the rights granted by such Contributor under Sections 2.1 or 2.2, Contributor must include a

text file with the Source Code distribution titled "LEGAL" which describes the claim and the party

making the claim in sufficient detail that a recipient will know whom to contact. If Contributor obtains

such knowledge after the Modification is made available as described in Section 3.2, Contributor shall

promptly modify the LEGAL file in all copies Contributor makes available thereafter and shall take

other steps (such as notifying appropriate mailing lists or newsgroups) reasonably calculated to

inform those who received the Covered Code that new knowledge has been obtained.

(b) Contributor APIs

If Contributor's Modifications include an application programming interface and Contributor has

knowledge of patent licenses which are reasonably necessary to implement that API, Contributor must

also include this information in the LEGAL file.

(c) Representations.

Contributor represents that, except as disclosed pursuant to Section 3.4 (a) above, Contributor believes

that Contributor's Modifications are Contributor's original creation(s) and/or Contributor has sufficient

rights to grant the rights conveyed by this License.

3.5. Required Notices.

You must duplicate the notice in Exhibit A in each file of the Source Code. If it is not possible to put

such notice in a particular Source Code file due to its structure, then You must include such notice in a

location (such as a relevant directory) where a user would be likely to look for such a notice. If You
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created one or more Modification(s) You may add your name as a Contributor to the notice described

in Exhibit A. You must also duplicate this License in any documentation for the Source Code where You

describe recipients' rights or ownership rights relating to Covered Code. You may choose to offer, and

to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to one or more recipients of

Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf, and not on behalf of the Initial

Developer or any Contributor. You must make it absolutely clear than any such warranty, support,

indemnity or liability obligation is offered by You alone, and You hereby agree to indemnify the Initial

Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such Contributor

as a result of warranty, support, indemnity or liability terms You offer.

3.6. Distribution of Executable Versions.

You may distribute Covered Code in Executable form only if the requirements of Sections 3.1, 3.2, 3.3,

3.4 and 3.5 have been met for that Covered Code, and if You include a notice stating that the Source

Code version of the Covered Code is available under the terms of this License, including a description

of how and where You have fulfilled the obligations of Section 3.2. The notice must be conspicuously

included in any notice in an Executable version, related documentation or collateral in which You

describe recipients' rights relating to the Covered Code. You may distribute the Executable version of

Covered Code or ownership rights under a license of Your choice, which may contain terms different

from this License, provided that You are in compliance with the terms of this License and that the

license for the Executable version does not attempt to limit or alter the recipient's rights in the Source

Code version from the rights set forth in this License. If You distribute the Executable version under a

different license You must make it absolutely clear that any terms which differ from this License are

offered by You alone, not by the Initial Developer or any Contributor. You hereby agree to indemnify

the Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such

Contributor as a result of any such terms You offer.

3.7. Larger Works.

You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the

terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In such a case, You must make

sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code.

4. Inability to Comply Due to Statute or Regulation.

If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of

the Covered Code due to statute, judicial order, or regulation then You must: (a) comply with the terms

of this License to the maximum extent possible; and (b) describe the limitations and the code they

affect. Such description must be included in the LEGAL file described in Section 3.4 and must be

included with all distributions of the Source Code. Except to the extent prohibited by statute or
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regulation, such description must be sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be able to

understand it.

5. Application of this License.

This License applies to code to which the Initial Developer has attached the notice in Exhibit A and to

related Covered Code.

6. Versions of the License.

6.1. New Versions

Netscape Communications Corporation ("Netscape") may publish revised and/or new versions of the

License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number.

6.2. Effect of New Versions

Once Covered Code has been published under a particular version of the License, You may always

continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Covered Code

under the terms of any subsequent version of the License published by Netscape. No one other than

Netscape has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

6.3. Derivative Works

If You create or use a modified version of this License (which you may only do in order to apply it to

code which is not already Covered Code governed by this License), You must (a) rename Your license

so that the phrases "Mozilla", "MOZILLAPL", "MOZPL", "Netscape", "MPL", "NPL" or any confusingly

similar phrase do not appear in your license (except to note that your license differs from this License)

and (b) otherwise make it clear that Your version of the license contains terms which differ from the

Mozilla Public License and Netscape Public License. (Filling in the name of the Initial Developer,

Original Code or Contributor in the notice described in Exhibit A shall not of themselves be deemed to

be modifications of this License.)

7. DISCLAIMER OF WARRANTY

COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF

ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT

THE COVERED CODE IS FREE OF DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR
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NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE COVERED

CODE IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT

THE INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY

SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL

PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT

UNDER THIS DISCLAIMER.

8. Termination

8.1. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically if You fail to comply

with terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All

sublicenses to the Covered Code which are properly granted shall survive any termination of this

License. Provisions which, by their nature, must remain in effect beyond the termination of this License

shall survive.

8.2. If You initiate litigation by asserting a patent infringement claim (excluding declatory judgment

actions) against Initial Developer or a Contributor (the Initial Developer or Contributor against whom

You file such action is referred to as "Participant") alleging that:

such Participant's Contributor Version directly or indirectly infringes any patent, then any and all rights

granted by such Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 of this License shall, upon 60 days

notice from Participant terminate prospectively, unless if within 60 days after receipt of notice You

either: (i) agree in writing to pay Participant a mutually agreeable reasonable royalty for Your past and

future use of Modifications made by such Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim with

respect to the Contributor Version against such Participant. If within 60 days of notice, a reasonable

royalty and payment arrangement are not mutually agreed upon in writing by the parties or the

litigation claim is not withdrawn, the rights granted by Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2

automatically terminate at the expiration of the 60 day notice period specified above.

any software, hardware, or device, other than such Participant's Contributor Version, directly or

indirectly infringes any patent, then any rights granted to You by such Participant under Sections 2.1(b)

and 2.2(b) are revoked effective as of the date You first made, used, sold, distributed, or had made,

Modifications made by that Participant.

8.3. If You assert a patent infringement claim against Participant alleging that such Participant's

Contributor Version directly or indirectly infringes any patent where such claim is resolved (such as by

license or settlement) prior to the initiation of patent infringement litigation, then the reasonable

value of the licenses granted by such Participant under Sections 2.1 or 2.2 shall be taken into account

in determining the amount or value of any payment or license.

8.4. In the event of termination under Sections 8.1 or 8.2 above, all end user license agreements

(excluding distributors and resellers) which have been validly granted by You or any distributor

hereunder prior to termination shall survive termination.
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9. LIMITATION OF LIABILITY

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER TORT (INCLUDING

NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL YOU, THE INITIAL DEVELOPER, ANY OTHER

CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH

PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF

GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER

COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR

DEATH OR PERSONAL INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE EXTENT

APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE

EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS EXCLUSION

AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

10. U.S. government end users

The Covered Code is a "commercial item," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995),

consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation,"

as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R.

227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users acquire Covered Code with

only those rights set forth herein.

11. Miscellaneous

This License represents the complete agreement concerning subject matter hereof. If any provision of

this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary

to make it enforceable. This License shall be governed by California law provisions (except to the

extent applicable law, if any, provides otherwise), excluding its conflict-of-law provisions. With respect

to disputes in which at least one party is a citizen of, or an entity chartered or registered to do

business in the United States of America, any litigation relating to this License shall be subject to the

jurisdiction of the Federal Courts of the Northern District of California, with venue lying in Santa Clara

County, California, with the losing party responsible for costs, including without limitation, court costs

and reasonable attorneys' fees and expenses. The application of the United Nations Convention on

Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. Any law or regulation which

provides that the language of a contract shall be construed against the drafter shall not apply to this

License.

12. Responsibility for claims
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As between Initial Developer and the Contributors, each party is responsible for claims and damages

arising, directly or indirectly, out of its utilization of rights under this License and You agree to work

with Initial Developer and Contributors to distribute such responsibility on an equitable basis. Nothing

herein is intended or shall be deemed to constitute any admission of liability.

13. Multiple-licensed code

Initial Developer may designate portions of the Covered Code as "Multiple-Licensed". "Multiple-

Licensed" means that the Initial Developer permits you to utilize portions of the Covered Code under

Your choice of the MPL or the alternative licenses, if any, specified by the Initial Developer in the file

described in Exhibit A.

XMLSec Library

For XMLSec Library:

- partly MIT license; partly MPL 1.1 license

xmlsec, xmlsec-openssl, xmlsec-gnutls libraries

------------------------------------------------------------------------------

Copyright (C) 2002-2003 Aleksey Sanin.  All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial

portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FIT-

NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE

ALEKSEY SANIN BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER

IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CON-
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NECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Aleksey Sanin shall not be used in advertising or

otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written

authorization from him.

xmlsec-nss library

------------------------------------------------------------------------------

Copyright (C) 2002-2003 Aleksey Sanin.  All Rights Reserved.

Copyright (c) 2003 America Online, Inc.  All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial

portions of the Software.

Portions of the Software were created using source code and/or APIs governed by the Mozilla Public

License (MPL). The MPL is available at http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html. The MPL permits

such

portions to be distributed with code not governed by MPL, as long as the requirements of MPL are

fulfilled for such portions.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FIT-

NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE

ALEKSEY SANIN BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER

IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CON-

NECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Aleksey Sanin shall not be used in advertising or

otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written

authorization from him.

http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
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Mozilla Public License Version 1.1

1. Definitions.

1.0.1. "Commercial Use" means distribution or otherwise making the Covered Code available to a third

party.

1.1. "Contributor" means each entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.2. "Contributor Version" means the combination of the Original Code, prior Modifications used by a

Contributor, and the Modifications made by that particular Contributor.

1.3. "Covered Code" means the Original Code or Modifications or the combination of the Original

Code and Modifications, in each case including portions thereof.

1.4. "Electronic Distribution Mechanism" means a mechanism generally accepted in the software

development community for the electronic transfer of data.

1.5. "Executable" means Covered Code in any form other than Source Code.

1.6. "Initial Developer" means the individual or entity identified as the Initial Developer in the Source

Code notice required by Exhibit A.

1.7. "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not

governed by the terms of this License.

1.8. "License" means this document.

1.8.1. "Licensable" means having the right to grant, to the maximum extent possible, whether at the

time of the initial grant or subsequently acquired, any and all of the rights conveyed herein.

1.9. "Modifications" means any addition to or deletion from the substance or structure of either the

Original Code or any previous Modifications. When Covered Code is released as a series of files, a

Modification is:

Any addition to or deletion from the contents of a file containing Original Code or previous

Modifications.

Any new file that contains any part of the Original Code or previous Modifications.

1.10. "Original Code" means Source Code of computer software code which is described in the Source

Code notice required by Exhibit A as Original Code, and which, at the time of its release under this

License is not already Covered Code governed by this License.

1.10.1. "Patent Claims" means any patent claim(s), now owned or hereafter acquired, including without

limitation, method, process, and apparatus claims, in any patent Licensable by grantor.

1.11. "Source Code" means the preferred form of the Covered Code for making modifications to it,

including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control

compilation and installation of an Executable, or source code differential comparisons against either

the Original Code or another well known, available Covered Code of the Contributor's choice. The



528

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

Source Code can be in a compressed or archival form, provided the appropriate decompression or

de-archiving software is widely available for no charge.

1.12. "You" (or "Your") means an individual or a legal entity exercising rights under, and complying

with all of the terms of, this License or a future version of this License issued under Section 6.1. For

legal entities, "You" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control

with You. For purposes of this definition, "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the

direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of more

than fifty percent (50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Source Code License.

2.1. The Initial Developer Grant.

The Initial Developer hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, subject to

third party intellectual property claims:

under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by Initial Developer to

use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Original Code (or portions

thereof) with or without Modifications, and/or as part of a Larger Work; and

under Patents Claims infringed by the making, using or selling of Original Code, to make, have made,

use, practice, sell, and offer for sale, and/or otherwise dispose of the Original Code (or portions

thereof).

the licenses granted in this Section 2.1 (a) and (b) are effective on the date Initial Developer first

distributes Original Code under the terms of this License.

Notwithstanding Section 2.1 (b) above, no patent license is granted: 1) for code that You delete from

the Original Code; 2) separate from the Original Code; or 3) for infringements caused by: i) the

modification of the Original Code or ii) the combination of the Original Code with other software or

devices.

2.2. Contributor Grant.

Subject to third party intellectual property claims, each Contributor hereby grants You a world-wide,

royalty-free, non-exclusive license

under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by Contributor, to use,

reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Modifications created by such

Contributor (or portions thereof) either on an unmodified basis, with other Modifications, as Covered

Code and/or as part of a Larger Work; and

under Patent Claims infringed by the making, using, or selling of Modifications made by that

Contributor either alone and/or in combination with its Contributor Version (or portions of such
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combination), to make, use, sell, offer for sale, have made, and/or otherwise dispose of: 1)

Modifications made by that Contributor (or portions thereof); and 2) the combination of Modifications

made by that Contributor with its Contributor Version (or portions of such combination).

the licenses granted in Sections 2.2 (a) and 2.2 (b) are effective on the date Contributor first makes

Commercial Use of the Covered Code.

Notwithstanding Section 2.2 (b) above, no patent license is granted: 1) for any code that Contributor

has deleted from the Contributor Version; 2) separate from the Contributor Version; 3) for

infringements caused by: i) third party modifications of Contributor Version or ii) the combination of

Modifications made by that Contributor with other software (except as part of the Contributor

Version) or other devices; or 4) under Patent Claims infringed by Covered Code in the absence of

Modifications made by that Contributor.

3. Distribution Obligations.

3.1. Application of License.

The Modifications which You create or to which You contribute are governed by the terms of this

License, including without limitation Section 2.2. The Source Code version of Covered Code may be

distributed only under the terms of this License or a future version of this License released under

Section 6.1, and You must include a copy of this License with every copy of the Source Code You

distribute. You may not offer or impose any terms on any Source Code version that alters or restricts

the applicable version of this License or the recipients' rights hereunder. However, You may include an

additional document offering the additional rights described in Section 3.5.

3.2. Availability of Source Code.

Any Modification which You create or to which You contribute must be made available in Source Code

form under the terms of this License either on the same media as an Executable version or via an

accepted Electronic Distribution Mechanism to anyone to whom you made an Executable version

available; and if made available via Electronic Distribution Mechanism, must remain available for at

least twelve (12) months after the date it initially became available, or at least six (6) months after a

subsequent version of that particular Modification has been made available to such recipients. You are

responsible for ensuring that the Source Code version remains available even if the Electronic

Distribution Mechanism is maintained by a third party.

3.3. Description of Modifications.

You must cause all Covered Code to which You contribute to contain a file documenting the changes

You made to create that Covered Code and the date of any change. You must include a prominent

statement that the Modification is derived, directly or indirectly, from Original Code provided by the

Initial Developer and including the name of the Initial Developer in (a) the Source Code, and (b) in any
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notice in an Executable version or related documentation in which You describe the origin or

ownership of the Covered Code.

3.4. Intellectual Property Matters

(a) Third Party Claims

If Contributor has knowledge that a license under a third party's intellectual property rights is required

to exercise the rights granted by such Contributor under Sections 2.1 or 2.2, Contributor must include a

text file with the Source Code distribution titled "LEGAL" which describes the claim and the party

making the claim in sufficient detail that a recipient will know whom to contact. If Contributor obtains

such knowledge after the Modification is made available as described in Section 3.2, Contributor shall

promptly modify the LEGAL file in all copies Contributor makes available thereafter and shall take

other steps (such as notifying appropriate mailing lists or newsgroups) reasonably calculated to

inform those who received the Covered Code that new knowledge has been obtained.

(b) Contributor APIs

If Contributor's Modifications include an application programming interface and Contributor has

knowledge of patent licenses which are reasonably necessary to implement that API, Contributor must

also include this information in the LEGAL file.

(c) Representations.

Contributor represents that, except as disclosed pursuant to Section 3.4 (a) above, Contributor believes

that Contributor's Modifications are Contributor's original creation(s) and/or Contributor has sufficient

rights to grant the rights conveyed by this License.

3.5. Required Notices.

You must duplicate the notice in Exhibit A in each file of the Source Code. If it is not possible to put

such notice in a particular Source Code file due to its structure, then You must include such notice in a

location (such as a relevant directory) where a user would be likely to look for such a notice. If You

created one or more Modification(s) You may add your name as a Contributor to the notice described

in Exhibit A. You must also duplicate this License in any documentation for the Source Code where You

describe recipients' rights or ownership rights relating to Covered Code. You may choose to offer, and

to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to one or more recipients of

Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf, and not on behalf of the Initial

Developer or any Contributor. You must make it absolutely clear than any such warranty, support,
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indemnity or liability obligation is offered by You alone, and You hereby agree to indemnify the Initial

Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such Contributor

as a result of warranty, support, indemnity or liability terms You offer.

3.6. Distribution of Executable Versions.

You may distribute Covered Code in Executable form only if the requirements of Sections 3.1, 3.2, 3.3,

3.4 and 3.5 have been met for that Covered Code, and if You include a notice stating that the Source

Code version of the Covered Code is available under the terms of this License, including a description

of how and where You have fulfilled the obligations of Section 3.2. The notice must be conspicuously

included in any notice in an Executable version, related documentation or collateral in which You

describe recipients' rights relating to the Covered Code. You may distribute the Executable version of

Covered Code or ownership rights under a license of Your choice, which may contain terms different

from this License, provided that You are in compliance with the terms of this License and that the

license for the Executable version does not attempt to limit or alter the recipient's rights in the Source

Code version from the rights set forth in this License. If You distribute the Executable version under a

different license You must make it absolutely clear that any terms which differ from this License are

offered by You alone, not by the Initial Developer or any Contributor. You hereby agree to indemnify

the Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such

Contributor as a result of any such terms You offer.

3.7. Larger Works.

You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the

terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In such a case, You must make

sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code.

4. Inability to Comply Due to Statute or Regulation.

If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of

the Covered Code due to statute, judicial order, or regulation then You must: (a) comply with the terms

of this License to the maximum extent possible; and (b) describe the limitations and the code they

affect. Such description must be included in the LEGAL file described in Section 3.4 and must be

included with all distributions of the Source Code. Except to the extent prohibited by statute or

regulation, such description must be sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be able to

understand it.

5. Application of this License.
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This License applies to code to which the Initial Developer has attached the notice in Exhibit A and to

related Covered Code.

6. Versions of the License.

6.1. New Versions

Netscape Communications Corporation ("Netscape") may publish revised and/or new versions of the

License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number.

6.2. Effect of New Versions

Once Covered Code has been published under a particular version of the License, You may always

continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Covered Code

under the terms of any subsequent version of the License published by Netscape. No one other than

Netscape has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

6.3. Derivative Works

If You create or use a modified version of this License (which you may only do in order to apply it to

code which is not already Covered Code governed by this License), You must (a) rename Your license

so that the phrases "Mozilla", "MOZILLAPL", "MOZPL", "Netscape", "MPL", "NPL" or any confusingly

similar phrase do not appear in your license (except to note that your license differs from this License)

and (b) otherwise make it clear that Your version of the license contains terms which differ from the

Mozilla Public License and Netscape Public License. (Filling in the name of the Initial Developer,

Original Code or Contributor in the notice described in Exhibit A shall not of themselves be deemed to

be modifications of this License.)

7. DISCLAIMER OF WARRANTY

COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF

ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT

THE COVERED CODE IS FREE OF DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR

NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE COVERED

CODE IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT

THE INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY

SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL

PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT

UNDER THIS DISCLAIMER.
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8. Termination

8.1. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically if You fail to comply

with terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All

sublicenses to the Covered Code which are properly granted shall survive any termination of this

License. Provisions which, by their nature, must remain in effect beyond the termination of this License

shall survive.

8.2. If You initiate litigation by asserting a patent infringement claim (excluding declatory judgment

actions) against Initial Developer or a Contributor (the Initial Developer or Contributor against whom

You file such action is referred to as "Participant") alleging that:

such Participant's Contributor Version directly or indirectly infringes any patent, then any and all rights

granted by such Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 of this License shall, upon 60 days

notice from Participant terminate prospectively, unless if within 60 days after receipt of notice You

either: (i) agree in writing to pay Participant a mutually agreeable reasonable royalty for Your past and

future use of Modifications made by such Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim with

respect to the Contributor Version against such Participant. If within 60 days of notice, a reasonable

royalty and payment arrangement are not mutually agreed upon in writing by the parties or the

litigation claim is not withdrawn, the rights granted by Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2

automatically terminate at the expiration of the 60 day notice period specified above.

any software, hardware, or device, other than such Participant's Contributor Version, directly or

indirectly infringes any patent, then any rights granted to You by such Participant under Sections 2.1(b)

and 2.2(b) are revoked effective as of the date You first made, used, sold, distributed, or had made,

Modifications made by that Participant.

8.3. If You assert a patent infringement claim against Participant alleging that such Participant's

Contributor Version directly or indirectly infringes any patent where such claim is resolved (such as by

license or settlement) prior to the initiation of patent infringement litigation, then the reasonable

value of the licenses granted by such Participant under Sections 2.1 or 2.2 shall be taken into account

in determining the amount or value of any payment or license.

8.4. In the event of termination under Sections 8.1 or 8.2 above, all end user license agreements

(excluding distributors and resellers) which have been validly granted by You or any distributor

hereunder prior to termination shall survive termination.

9. LIMITATION OF LIABILITY

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER TORT (INCLUDING

NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL YOU, THE INITIAL DEVELOPER, ANY OTHER
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CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH

PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF

GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER

COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR

DEATH OR PERSONAL INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE EXTENT

APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE

EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS EXCLUSION

AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

10. U.S. government end users

The Covered Code is a "commercial item," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995),

consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation,"

as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R.

227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users acquire Covered Code with

only those rights set forth herein.

11. Miscellaneous

This License represents the complete agreement concerning subject matter hereof. If any provision of

this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary

to make it enforceable. This License shall be governed by California law provisions (except to the

extent applicable law, if any, provides otherwise), excluding its conflict-of-law provisions. With respect

to disputes in which at least one party is a citizen of, or an entity chartered or registered to do

business in the United States of America, any litigation relating to this License shall be subject to the

jurisdiction of the Federal Courts of the Northern District of California, with venue lying in Santa Clara

County, California, with the losing party responsible for costs, including without limitation, court costs

and reasonable attorneys' fees and expenses. The application of the United Nations Convention on

Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. Any law or regulation which

provides that the language of a contract shall be construed against the drafter shall not apply to this

License.

12. Responsibility for claims

As between Initial Developer and the Contributors, each party is responsible for claims and damages

arising, directly or indirectly, out of its utilization of rights under this License and You agree to work

with Initial Developer and Contributors to distribute such responsibility on an equitable basis. Nothing

herein is intended or shall be deemed to constitute any admission of liability.
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13. Multiple-licensed code

Initial Developer may designate portions of the Covered Code as "Multiple-Licensed". "Multiple-

Licensed" means that the Initial Developer permits you to utilize portions of the Covered Code under

Your choice of the MPL or the alternative licenses, if any, specified by the Initial Developer in the file

described in Exhibit A.

libxml2-2.9.10

Copyright (C) 1998-2012 Daniel Veillard.  All Rights Reserved.

Except where otherwise noted in the source code (e.g. the files hash.c,list.c and the trio files, which are

covered by a similar licence but with different Copyright notices) all the files are:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial

portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FIT-

NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN

THE SOFTWARE.

PCRE

Copyright(c) 2009-2016 Zoltan Herczeg

All rights reserved.

THE "BSD" LICENCE

-----------------



536

ABBYY® FineReader PDF Gebruikersgids

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

    * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer.

    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions

and the following disclaimer in the  documentation and/or other materials provided with the

distribution.

    * Neither the name of the University of Cambridge nor the names of any contributors may be used

to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE

bigint (for Pdfium)

Big Integer Library (for Pdfium)

Original code by Matt McCutchen .

I, Matt McCutchen, the sole author of the original Big Integer Library, waive my copyright to it, placing

it in the public domain.  The library comes with absolutely no warranty.

Copyright 2014 PDFium Authors. All rights reserved.

Use of this source code is governed by a BSD-style license.

 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

 * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.
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 * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or

promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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