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FEATURE LIST

ABBYY® FineReader® PDF 15 Standard 
ABBYY® FineReader® PDF 15 Corporate
Повний список функціоналу

Працюйте легко з універсальним 
PDF інструментом
Програмне забезпечення для ефективної роботи з PDF, сканованими, та паперовими 
документами на цифровому робочому місці: редагуйте, діліться, співпрацюйте, 
конвертуйте, порівнюйте, оцифровуйте, діставайте

• •

Легкий у використанні інтерфейс, зручний для безлічі завдань - від швидкої конвертації 
документів до зручного редагування PDF та оцифровування

• •

Швидке виконання найпоширеніших завдань за допомогою практично організованих 
ярликів у вікні "Пуск" ("Нова задача")

• •

Пряме сканування паперових документів для редагування або конвертації за допомогою 
вбудованого інтерфейсу сканування

• •

Декілька типів інтерфейсу користувача та мов довідкової системи
23 мови 

інтерфейсу¹
23 мови 

інтерфейсу¹

Швидке конвертування багатосторінкових документів з ефективною підтримкою 
багатоядерної обробки

• •

Відповідність стандартам доступності (Розділ 508) - форма VPAT • •

Підтримка монітора високої роздільної здатності • •

Редагуйте, захищайте та співпрацюйте над PDF
РЕДАГУЙТЕ ТА ВПОРЯДКОВУЙТЕ PDF

ПЕРЕГЛЯД

ПОКРАЩЕНО Відкриття та перегляд PDF: сторінки, вкладення, метадані, коментарі тощо • •

ПОКРАЩЕНО Повний попередній перегляд PDF у Windows® Explorer та Microsoft® Outlook • •

Встановлення FineReader PDF як переглядач PDF за замовчуванням • •

Різні режими перегляду PDF: повний екран, одна або дві сторінки (поруч), сторінка за 
сторінкою або безперервне прокручування

• •

Навігація по PDF за номерами сторінок, мініатюр (thumbnails) та закладок • •

Автоматичне виявлення URL-посилань у тексті • •

ПОШУК

Повнотекстовий пошук у будь-якому форматі PDF, включаючи відскановані PDF-файли з 
розпізнаванням фону

• •

Пошук в будь-якій частині PDF: текст тіла документа, коментарі, закладки та метадані • •
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РЕДАГУВАННЯ ТА МОДИФІКАЦІЯ

ПОКРАЩЕНО Редагування файлів PDF будь-якого типу: відскановані, цифрові та ті, в яких 
можна робити пошук

• •

НОВЕ Редагування тексу в межах абзаців з перетіканням з рядка на рядок • •

НОВЕ Редагування макета сторінки PDF без конвертації: переміщення, додавання та 
коригування текстових блоків та зображень на сторінці

• •

НОВЕ Редагування тексту в окремих клітинках таблиці • •

ПОКРАЩЕНО Додавання нових рядків тексту в абзаци PDF • •

НОВЕ Переформатування тексту у параграфах: шрифт, розмір, стиль, інтервал між 
рядками, вирівнювання, колір та напрям написання

• •

Створення та редагування гіперпосилань та внутрішніх посилань в документі вручну або з 
автоматично виявлених URL-адрес

• •

Створення, видалення, перейменування закладок, що ведуть на сторінку, певне місце на 
сторінці, чи фразу в PDF

• •

Робота з виявленими зображеннями у форматі PDF: видалення, зміна розміру, 
переміщення, перевертання або додвання нових

• •

Стирання частини зображення або будь-якої області на сторінці за допомогою інструмента 
"Стерти" з автоматичним виявленням кольорів фону

• •

Покращення сторінок з зображеннями за допогою корекції перекосу, змін роздільної 
здатністі зображення та орієнтації сторінки

• •

Керування метаданими: додавання, редагування або видалення властивостей документа, 
таких як автори, ключові слова, тощо

• •

Робота з вкладеннями: перегляд, додавання, перейменування, видалення або збереження 
їх як окремих файлів

• •

Додавання колонтитулів • •

Додавання та видалення водяних знаків • •

Додавання нумерації Bates до PDF • •

Додвання, створення та керування штампами • •

Застосування стиснення MRC для оптимізації розміру файлу PDF • •

Додавання текстового шару до PDF-файлів, що містять лише зображення (наприклад, 
відскановані)

• •

ВПОРЯДКУВАННЯ СТОРІНОК

Управління сторінками: переставити їх, додати чи видалити; обертати сторінки вручну або з 
автоматичним виправленням орієнтації сторінки

• •

Додавання сторінок: порожні, з інших документів (PDF, зображення, документи Microsoft® 
Office тощо) або зі сканера

• •

Покращене зображення сторінок, включаючи корекцію перекосу, зміну роздільної 
здатності зображення та орієнтацію сторінки

• •

Обрізати сторінки • •

ВИТЯГУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Копіювання тексту, зображення та таблиці безпосередньо зі сканованих, цифрових PDF 
або тих PDF, в тілі яких можна шукати, не втрачаючи оригінального форматування та 
структури

• •

Регулювання роздільників таблиць перед копіюванням таблиць (переміщення, додавання та 
видалення роздільників або об'єднання та розділення клітинок)

• •

ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ

Заповнення інтерактивних форм PDF • •

Додавання цифрових підписів або факсимільних підписів в спеціальні поля форми • •

Імпорт / експорт PDF-файлів із полів форми (використовуючи файли .fdf) • •

ДРУК

Друкування PDF-документів, із коментарями чи без них • •
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СПІВПРАЦЯ НАД PDF

Перегляд, додавання, видалення та керування коментарями безпосередньо у PDF-файлі • •

Позначання тексту за допомогою інструментів "Виділити", "Підкреслити", "Прокреслити" та 
"Вставити"

• •

Позначання зображень, діаграм, підписів тощо за допомогою інструментів «Примітки», 
«Текстове поле» та інструменти малювання

• •

Пошук тексту і розмітка результатів пошуку одним натисканням миші • •

Додавання нових коментарів та коментування існуючих текстових коментарів • •

Призначення статусів коментарям (наприклад, "прийнято", "відхилено", "скасовано" або "завершено") • •

Сортування або фільтрування коментарів за автором, типом, датою, статусом прапорця 
або статусом коментаря

• •

Інтеграція SharePoint • •

Надсилання PDF електронною поштою • •

ЗАХИСТ ТА ПІДПИС PDF

Захист PDF паролями, щоб обмежити доступ до вмісту (тобто відкриття, редагування, друк, 
копіювання тексту чи іншого вмісту)

• •

Підтримка шифрування - 40-розрядна RC4, 128- або 256-bit AES • •

Застосування цифрових підписів • •

Автоматична перевірка цифрових підписів при відкритті PDF-файлу • •

Створення цифрового самопідписаного сертифікату через віртуальний принтер • •

Видалення конфіденційної або особистої інформацію у форматі PDF • •

Пошук та видалення ключових слів у всьому документі (включаючи текст документа, 
коментарі та метадані) кількома натисканями миші

• •

Видалення прихованої інформації, такої як текстовий шар, доданий після оцифровки, 
коментарів та приміток, вкладень, закладок, метаданих, посилань, медіа, дій, сценаріїв та 
даних форм одним натисканням кнопки

• •

Сумісний з GDPR • •

Створення та конвертування PDF

СТВОРЕННЯ PDF

Створення PDF, PDF / A та PDF / UA з документів Microsoft® Office, PDF-файлів, файлів 
зображень та файлів у інших форматах:

PDF, TIFF, JPEG, 
JPEG 2000, JBIG2, 
PNG, BMP, PCX, 
GIF, DjVu, XPS, 
DOC(X), XLS(X), 
PPT(X), VSD(X), 

HTML, RTF, TXT, 
ODT, ODS, ODP

PDF, TIFF, JPEG, 
JPEG 2000, JBIG2, 
PNG, BMP, PCX, 
GIF, DjVu, XPS, 
DOC(X), XLS(X), 
PPT(X), VSD(X), 

HTML, RTF, TXT, 
ODT, ODS, ODP

Сканування в PDF (у тому числі PDF, у яких можна шукати) • •

Покращений візуальний вигляд відсканованих PDF-файлів за допомогою технології PreciseScan • •

Створення PDF з файлів у підтримуваних форматах безпосередньо в Windows® Explorer • •

Створення PDF з будь-якої програми за допомогою функції друку через віртуальний 
принтер - PDF XChange 5.0 для ABBYY FineReader PDF 15

• •

Створення порожнього PDF • •

Зберігання PDF з можливістю здійснення пошуку по тексту (підтримуються режими: текст 
під зображенням, текст над зображенням, а також текст і зображення)

• •

Автоматичне створення закладок у PDF-файлах, які можна шукати, на основі заголовків, 
виявлених у документі

• •

Збереження як PDF-картинка • •

Об’єднаня кількох документів Microsoft Office, PDF, файлів зображень та файлів в інших 
форматах в один PDF

• •
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НОВЕ СТВОРЕННЯ PDF ФОРМ, ЯКІ МОЖНА ЗАПОВНЮВАТИ

НОВЕ Створення інтерактивних форм PDF з чистого документа або додаючи елементи до 
існуючого PDF

• •

НОВЕ Підтримка інтерактивних елементів форм: текстове поле (у тому числі багаторядковий), 
дата, випадаючий список, група перемикачів, прапорець, поле підпису, кнопка дії

• •

НОВЕ Редагування інтерактивних форм PDF: додайте, копіюйте та видаляйте елементи, 
переставляйте та вирівнюйте їх на сторінці, змінюйте розмір, зовнішній вигляд та властивості

• •

НОВЕ Встановленя властивостей полей за замовчуванням • •

НОВЕ Поля лише для читання, обов'язкові поля • •

НОВЕ Захист паролем створених форм від несанкціонованих змін • •

НОВЕ Дії, що підтримуються: надсилання на електронну пошту у форматі PDF, html, XFDF; 
відкриття файлів, відкриття веб-посиланнь, скидання форми, перехід на сторінку, запуск 
JavaScript тощо

• •

КОНВЕРТУВАННЯ PDF

ПОКРАЩЕНО Перетворення PDF у Microsoft® Office та інші редаговані формати
DOC(X), XLS(X), 

PPTX, HTML, RTF, 
TXT, CSV, ODT

DOC(X), XLS(X), 
PPTX, HTML, RTF, 

TXT, CSV, ODT

Перетворення PDF у формати електронних книг EPUB, FB2 EPUB, FB2

Перетворення PDF в інші формати DjVu DjVu

НОВЕ Розумне перетворення PDF (автоматичне виявлення якості текстового шару та 
вилучення тексту з полів форми та текстових полів)

• •

ОБРОБКА ДЕКІЛЬКОХ PDF

Обробка кількох документів PDF одночасно:
 — створеняя PDF / A, PDF / UA або тегів PDF
 — зменшення розміру файлу за допомогою стиснення MRC
 — поліпшення візуальної якості відсканованих PDF
 — встановлення захисту паролем
 — видалення прихованих даних
 — видалення метаданих
 — конвертування у підтримувані редаговані формати 

• •

Об’єднання кількох документів PDF в один при обробці • •

Порівняння документів в різних форматах
ПОШУК ВІДМІННОСТЕЙ

ПОКРАЩЕНО Порівняння та пошук точних відмінностей в тексті між двома копіями 
документа в різних форматах: скан, зображення, PDF та текстові документи - будь-які два:

-

PDF, TIFF, JPEG, 
JPEG 2000, 
JBIG2, PNG, 
BMP, PCX, 

GIF, DjVu, XPS, 
DOC(X), XLS(X), 
PPT(X), VSD(X), 

HTML, RTF, TXT, 
ODT, ODS, ODP

ПОКРАЩЕНО Порівняння багатомовних документів -
38 мов 

порівняння

Автоматичне виявлення мов документів - •

Пошук відмінностей в тексті тіла документа, заголовках та колонтитулах або нумерації - •

НОВЕ Виявлення відмінностей в заповнених полях інтерактивних форм PDF та анотацій з 
текстового поля у PDF

- •
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ПЕРЕГЛЯД ЗМІН

Відображення відмінностей у вигляді: текст видалений, текст доданий, замінений та 
розділові знаки

- •

Визначення незначних однолітерових та пунктуаційних відмінностей можна вимикати перед 
порівнянням

- •

Синхронізований двосторонній огляд відмінностей у контексті документів, що порівнюються - •

Легкий огляд та навігація між відмінностями в багатосторінкових документах зі списком 
відмінностей

- •

Усунення нерелевантних відмінностей вручну перед збереженням результатів порівняння - •

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОБМІН РЕЗУЛЬТАТАМИ

НОВЕ Збереження документа із відмінностями як файл Microsoft® Word у режимі 
відстежування змін

- •

Збереження документа з відмінностями у форматі PDF з представленням відмінностей у 
вигляді розмітки тексту та коментарів

- •

Збереження списку відмінностей, як окрему таблицю у форматі документа Microsoft® Word - •

Оцифровування документів та 
сканованих файлів за допомогою OCR

OCR ТА КОНВЕРТАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

Мови (OCR), що підтримуються: 198 198

     — включаючи мови зі словниковою підтримкою: 53 53

Точність OCR, до: 99.8%² 99.8%²

Розпізнавання багатомовного документа • •

Автоматичне виявлення мов документів: усі мови зі словниковою підтримкою (крім 
азіатських мов)

• •

ПОКРАЩЕНО Збереження макета документа, включаючи абзаци, зображення, таблиці, 
фонові зображення та штрих-коди

• •

Збереження шрифтів та стилів шрифту • •

Збереження абзаців з вертикальним, кольоровим та перевернутим текстом • •

Збереження оригінальної структури багатосторінкових документів, включаючи заголовки, 
колонтитули, виноски, текстові стовпці, нумеровані списки, структуру заголовків, текстовий 
потік між сторінками, тощо, за допомогою ADRT® (адаптивної технології розпізнавання 
документів®)

• •

Відтворення "булет поінтів" та нумерація шляхом перетворення їх у різні списки Microsoft® 
Word

• •

Збереження гіперпосилань - виявляє посилання та перетворює їх у справжні 
гіперпосилання

• •

Розпізнавання 1-D та 2-D штрих-кодів
Підтримувані 
штрих-коди

Підтримувані 
штрих-коди

ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

Сканування паперових документів безпосередньо з FineReader PDF за допомогою 
вбудованого інтерфейсу сканування; можливість налаштування параметрів сканування

• •

Відкриття зображень паперових документів у FineReader PDF безпосередньо зі смартфону 
або цифрової камери, підключеної до комп'ютера

• •

Підтримка зображень, сумісних із TWAIN та WIA • •
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КОНВЕРТАЦІЯ В РЕДАГОВАНІ ФОРМАТИ

Конвертація зображень, сканів та PDF документів:

PDF (2.0 or earlier), 
TIFF, JPEG, JPEG 

2000, JBIG2, 
PNG, BMP, PCX, 
GIF, DjVu, XPS

PDF (2.0 or earlier), 
TIFF, JPEG, JPEG 

2000, JBIG2, 
PNG, BMP, PCX, 
GIF, DjVu, XPS

Збереження результатів конверсій у редагованих форматах:
DOC(X), XLS(X), 

PPTX, HTML, RTF, 
TXT, CSV, ODT

DOC(X), XLS(X), 
PPTX, HTML, RTF, 

TXT, CSV, ODT

Використання профілів збереження формату документа (при перетворенні в DOC (X), ODT, 
RTF): копія, що може редагуватися, точна копія та форматований або звичайний текст

• •

Зберігання / видалення заголовків та колонтитули сторінки, зображення тощо • •

Перетворення декількох документів одночасно у формати, які можна редагувати, 
використовуючи однакові налаштування

• •

Об’єднання окремих файлів в один документ під час перетворення • •

ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТА ДО ЦИФРОВОГО АРХІВУВАННЯ

Оцифровування до PDF, у яких можна шукати • •

Оцифровування до ISO стандартів PDF/A (1a, 1b, 2a, 2b, 2u, 3a, 3b, 3u) для довгострокового 
архівування

• •

Оцифровування у формат PDF / UA для відповідності політикам забезпечення доступності 
інформації під час використання допоміжного програмного забезпечення, наприклад для 
читання з екрана

• •

Зменшення розміру отриманих PDF до 20 разів2 за допомогою стиснення MRC • •

Одночасна підготовка декількох документів до архівації, використовуючи однакові налаштування • •

РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ КОНВЕРТАЦІЇ

ВИЯВЛЕННЯ ОБЛАСТЕЙ РОЗПІЗНАВАННЯ

Автоматичне виявлення областей документа (текст, таблиця, зображення, фонове 
зображення та штрих-коди)

• •

Регулювання межі областей розпізнавання вручну; зміна типу області • •

Додавання, видалення, переміщення роздільників таблиць; злиття та розділення клітинок 
таблиці

• •

Призначення типу та властивості клітинок, наприклад, орієнтацію тексту, зображення, мову 
та цифри

• •

Регулювання порядку областей вручну для визначення порядку вмісту у вихідному 
документі

• •

ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТІВ ТА КОРЕКЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Текстовий редактор для перевірки результатів розпізнавання, виправлення форматування 
тексту та перегляду загального макету документа перед збереженням

• •

Редактор стилів для перевірки, зміни, об'єднання або створення стилів шрифту у вихідному 
документі перед збереженням

• •

ПОКРАЩЕНО Перевірочний інструмент для швидкої перевірки невизначених символів 
та несловникових слів проти початкового документу та виправлення можливих помилок 
перед збереженням

• •

Інструмент перенумерування сторінки для відновлення порядку сторінок після 
двостороннього сканування або розбиття сторінок книг

• •

Функція пошуку та заміни для виправлення помилок у всьому документі • •

Інтеграція з користувальницьким словником Microsoft® Word дозволяє створювати 
спеціалізовані списки слів для обробки конкретних галузевих документів

• •
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ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА СКАНІВ ТА ФОТОГРАФІЙ

Автоматичне застосування набору необхідних функцій попередньої обробки до зображень, 
зроблених сканерами або смартфонами:

 — Виявлення орієнтації сторінки
 — Вирівнювання вигнутих рядків тексту
 — Перетворення на чорно-біле
 — Розділення подвійних сторінок
 — Виявлення країв сторінки *
 — Deskew
 — Відбілювання фону сторінки *
 — Виправлення роздільної здатності зображення
 — Зменшення рівня шуму ISO *
 — Видалення кольорових позначок
 — Видалення розмиття *
 — Інвертування кольорів
 — Виправлення трапецієподібного спотворення * 

* розширені можливості попередньої обробки, особливо для фотографій

• •

Ручна попередня обробка зображень для забезпечення кращої точності та візуального 
вигляду (доступна в редакторі зображень):

 — Розбивання зображення на кілька сторінок
 — Виправлення роздільної здатності зображення
 — Очищення кольору фону та освітленості
 — Виправлення шуму ISO
 — Видалення кольорових штампів або кольорової ручки
 — Трапецеподібне вирізання на базових ділових документах
 — Виправлення розмитості зображення
 — Обертання зображення (90 °, 180 °, 270 °) та перевертання зображення
 — Виправлення яскравості та контрасту
 — Обрізання сторінок
 — Регулювання рівнів
 — Інвертування кольорів
 — Ластик 

• •

Виправлення зображень сторінок можна застосувати до: всіх сторінок, непарних сторінок, 
парних сторінок, однієї або декількох вибраних сторінок

• •

НАЛАШТУВАННЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЗАВДАНЬ

Створення спеціальних словників та мов • •

Використання навчання для розпізнавання документів із нестандартними або 
декоративними символами, лігатурами та шрифтами

• •

Створення, збереження та повторне використання шаблонів областей • •

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ІМПОРТУ ТА ЕКСПОРТУ

Вимкнення автоматичної попередньої обробки зображення сторінки та / або розпізнавання, 
коли сторінки додаються до редактора OCR

• •

Контроль швидкості перетворення: швидкий режим для документів вищої якості; Ретельний 
режим для максимальної точності при роботі з документами низької якості

• •

Вимкнення виявлення та збереження таких елементів, як колонтитули, зображення, тощо • •

Функція "Надіслати" для прямого відкриття результатів конвертування в Word, Excel, Power-
Point, редактор PDF, буфер обміну або веб-браузер без попереднього збереження файлу

• •

OCR ПРОЕКТ

Збереження поточної роботи з конвертування та ї ї налаштування навіть тоді, коли вона не 
закінчена у форматі проекту OCR

• •

Додавання до проекту OCR документів з файлів у різних форматах • •

Обмін проектами OCR з колегами, щоб співпрацювати над завданнями з конвертації у 
великих масштабах

• •
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Автоматизація процедури                       
оцифрування та конвертації
HOT FOLDER³

Створіть папку: папку, яку контролює Hot Folder, щоб автоматично обробити будь-який 
файл підтримуваного формату, розміщений у ній

- •

Налаштуйте одну або кілька папок на локальному диску, мережевому диску, FTP-сервері 
або в поштовій скриньці Outlook, з яких документи будуть автоматично конвертовані при 
потраплянні

- •

Сплануйте конвертування так, щоб розпочинати у визначений час (одноразово, щодня, 
щотижня або щомісяця) або постійно працювати (перевіряючи наявність нових файлів 
щохвилини)

- •

Автоматично конвертувати щойно отримані вкладення електронною поштою - •

Конвертування PDF-файлів, зображень (JPG, PNG, TIFF тощо) та сканів (XPS, DJVU, тощо) - •

Збережіть результати у форматі, який можна редагувати (DOC (X), ODT, XLS (X), RTF, PPTX 
тощо), PDF, зображеннях, які можна шукати, або проект OCR для подальшого редагування 
та перевірки

- •

Розділення документів підтримується: за підпапками - •

З’єднання документів підтримується: усі в один, кожна підпапка до одного - •

Налаштування, запуск та керування окремими завданнями Hot Folder для кожної папки, за 
якими стежить Hot Folder

- •

КАСТОМІЗОВАНІ АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАВДАННЯ

Створення власних автоматизованих завдань для часто виконуваних конвертацій 
документів

- •

Обмін створеними кастомізованими автоматизованими завданнями з іншими 
користувачами FineReader PDF

- •

ABBYY Screenshot Reader  
(бонус для зареєстрованих користувачів)
Створення скріншотів та розпізнавання текстів на будь-якій ділянці робочого столу • •

Гнучке захоплення екрана: область, вікно, весь екран або екран із запізненням • •

Зняти (розпізнати) безпосередньо з екрана:
 — текст у буфер обміну
 — текст у Microsoft® Word
 — текст у текстовий файл
 — таблиці в буфер обміну
 — таблиці в Microsoft® Excel
 — таблиці у файл CSV
 — зображення в буфер обміну
 — зображення у файл
 — зображення в редакторі OCR
 — зображення на електронну пошту 

• •
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1 Кількість мов інтерфейсу може відрізнятися в деяких регіональних версіях FineReader PDF.

2 За даними внутрішнього тестування, проведеного ABBYY.

3 Hot Folder здатний обробляти до 5000 сторінок на місяць * (кількість сторінок оновлюється кожні 30 днів) та використовує до 2 ядер CPU для 
конвертування документа. Конвертування з використанням основного інтерфейсу PDF FineReader (вікно ""Нова задача"") необмежене.

Ліцензування та розгортання
Інструмент License Manager для централізованого управління ліцензіями через LAN для 
робочих станцій та користувачів

• •

Автоматизоване віддалене розгортання на декількох робочих станціях в локальній мережі 
за допомогою Active Directory, Microsoft® SCCM або командного рядка

• •

Автоматична активація для розгортання на декількох робочих станціях в локальній мережі 
без централізованого управління ліцензіями

• •

НОВЕ Підтримка рішень для віртуалізації настільних ПК та додатків за допомогою ліцензій 
віддалених користувачів

• •

Concurrent (плаваюча) ліцензія - •

ПОКРАЩЕНО Налаштування параметрів FineReader PDF за допомогою об'єктів групової 
політики (GPO)

• •

Підтримувані програми та формати
Щоб переглянути повний перелік підтримуваних програм та форматів, відвідайте веб-сайт 
FineReader PDF: www.abbyy.com/FineReader/tech-specs

• •

WWW.ABBYY.COM

https://www.abbyy.com/FineReader/tech-specs/
https://www.abbyy.com/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-pdf-full-features-brochure&utm_content=en

