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Підтримувані мови:Русский, Uкрараї, англійська, арабська, азербайджанська, азербайджанська - кирилиця, білоруська, бенгальська, тибетська, боснійська, болгарська, каталонська; Валенсійська, Себуано, Чеська, Китайська - Спрощена, Китайська - Традиційна, Черокі, Валлійська, Данська, Deutsch, Грецька,
Есперанто, Естонська, Країна Басків, Перська, Фінська, Французька, Німецька Розлом, Ірландська, Гуджараті, Гаїтянська; гаїтянський креольський, іврит, хорватський, угорський, індонезійський, ісландський, італійський, яванський, японський, грузинський - старий, казахський, киргиз; Киргизстан, Корейська, Латинська,
Латвійська, Литовська, Нідерландська; флеміська, норвезька, польська єнзикська польська, портуґальська, румунська; молдовська, словацька, словенська, іспанська; Кастильською, Іспанською; Кастильська - стара, сербська, шведська, Сирійський, Таджикистан, Тайський, Турецький, Узбекистан, Узбекистан -
Кирилиця, В'єтнам конвертувати відскановані документи і зображення в формати виводу Редагований Word, Pdf, Excel і Txt (Текст) Якщо вам потрібно визначити кілька сторінок, увійдіть в файли завантаження, щоб ідентифікувати або перетягнути їх на цій сторінці Виберіть файли PDF, JPG, BMP, GIF, JP2, JPEG, PBM,
PCX, PGM, png, ppm , , tiff, wbmp Крок 1 Виберіть файли з комп'ютера, Google Диска, Dropbox, URL-адреси або перетягніть на сторінку Крок 2 Виберіть усі мови, які використовуються в документі. Також виберіть будь-який потрібний формат виводу, наприклад , .doc (підтримується більш ніж 10 текстовими форматами)
Крок 3 Натисніть кнопку Розпізнати, а потім завантажте розпізнаний текстовий файл Витяг тексту з відсканованого файлу зображення та відредагуйте вміст у Word. Відсканований файл зображення також можна перетворити на текст в Інтернеті. Витягуйте таблиці зі відсканованих зображень, перетворюючи їх на Excel.
Перетворення відсканованих зображень на Word, Текст, Excel онлайн. Перетворення завжди безкоштовне і анонімне. Жодна електронна пошта або будь-яка інша особиста інформація не потрібна. Інструменти EasyPDF дуже прості у використанні. Вам не доведеться турбуватися про безпеку ваших файлів. Вони
автоматично видаляються протягом декількох годин після перетворення. Отримайте доступ до файлів, що зберігаються на Google Диску або Dropbox безпосередньо з нашого інструменту. Де б ви не були, ви можете отримати доступ до файлів і конвертувати їх. Як використовувати розпізнавання: Створюй PDF-файли
з будь-якого додатка в будь-який час і в будь-якому місці! Працюйте онлайн через Soda PDF Online або в автономному режимі, завантаживши настільні комп'ютери Soda PDF. Робіть більше з вашими PDF-документами! Використовуйте магію розпізнавання, щоб перетворити текст на PDF-документ у звичайний текст,
який можна копіювати, вставляти та редагувати. Після створення PDF-файлу опустіть його, завантаживши його на комп'ютер і переглянувши його у браузері. OCR означає програмне забезпечення оптичного розпізнавання. Найдавніша версія технології OCR була винайдена в 1914 році, задовго до винаходу PDF або
інших форматів цифрових документів. Він використовувався для читання текстових рядків і перетворення в телеграфний код. Тепер OCR використовується скрізь від введення даних до розпізнавання номерних знаків і стало розпізнавання та оцифрування рукописних і відсканованих документів. Дізнайтеся більше про
розпізнавання Чи є у вас багато файлів для ідентифікації та перетворення за допомогою розпізнавання? Не хвилюйся! Soda PDF дає вам можливість зробити серію розпізнавати з декількох файлів одночасно! Потрібно оцифрувати паперові документи? Просто сидіти склавши руки і дивитися OCR робити свою магію!
Відскануйте документ, скористайтеся OCR, щоб ідентифікувати текст у ньому, і перетворіть файл на PDF. Спробуйте наш зручний онлайн інструмент PDF Creator для створення нових PDF-файлів з зображень, документів або навіть аркушів Excel! * Обмеження розміру та повсякденного використання можуть бути
застосовані OCR.space Онлайн OCR-сервіс перетворює сканування або (розумні) зображення текстових документів у файли, які можна редагувати за допомогою оптичного розпізнавання символів (OCR). OCR програмне забезпечення також може отримати текст з PDF. Наша онлайн-послуга розпізнавання
безкоштовна у використанні, реєстрація не потрібна. Просто завантажте файли зображень. Програмне забезпечення OCR приймає JPG, PNG, GIF зображення або PDF-документи в якості вхідних даних. Розпізнавання PDF підтримує багатосторінковий документ і текст з кількома стовпцями. Єдиним обмеженням
безкоштовного онлайн-розпізнавання є те, що зображення/PDF не повинні перевищувати 5 МБ. Якщо вам потрібно автоматизувати розпізнавання та обробити багато документів, не веб-шкребти цю сторінку. Він зроблений для людей, а не для комп'ютерів. Замість цього, будь ласка, використовуйте запланований
безкоштовний OCR API. Ваші дані безпечні: ця онлайн-служба розпізнавання та API розпізнавання не зберігають дані, як це викладено в нашій суворій політиці конфіденційності. Підтримувані мови розпізнавання: для найкращих результатів розпізнавання виберіть правильну мову розпізнавання для документа. Будь
ласка, не годуйте рукописні документи до цього конвертера. Ця послуга OnlineOCR, як і будь-яке доступне програмне забезпечення OCR, може обробляти лише друковані документи. Щоб отримати найкращі результати з зображеннями, які містять лише числа (номер розпізнавання), спробуйте китайську або корейську
як розпізнавання. Якщо ви хочете конвертувати більші PDF-документи без обмежень сторінки та розміру, ви можете підписатися на нашу програму PRO PDF. На додаток до PRO-версії API, цей план включає в себе спеціальну форму розпізнавання так само, як на цій сторінці, але без обмежень сторінки та розміру.
Таким чином, ви можете використовувати потужність нашого рішення для розпізнавання PDF навіть без безпосереднього використання OCR API, без додаткових витрат. Якщо у вас є які-небудь питання, будь ласка, зв'яжіться з нами. i2OCR - це безкоштовне онлайн оптичне розпізнавання символів (OCR), яке витягує
текст із зображень і відсканованих документів, щоб його можна було редагувати, форматувати, індексувати, шукати або перекладати. 100+ Розпізнавання мовиМольті Аналіз документів колонки100% БЕЗКОШТОВНО, Необмежене навантаження, Немає реєстраціїЧитати більше ... OCR означає оптичне розпізнавання
символів, яка є технологією розпізнавання тексту в зображеннях відсканованих документів і фотографій. За допомогою розпізнавання можна перетворити намальований текст у зображеннях на документ для редагування, пошуку, індексування та зберігання. OCR-додатки включають введення даних для ділових
документів, таких як рахунки, банківські виписки, рахунки, візитні картки, рахунки-фактури, пошта, паспорти та посвідчення особи, автоматичне розпізнавання номерних знаків, перетворення відсканованих книг у документи для пошуку, текст у мову для сліпих та користувачів та багато інших користувачів. Виберіть
мініатюру зображення, а потім натисніть кнопку Червоний, щоб витягти текст за допомогою i2OCR ABBYY є провідним постачальником технологій і рішень для отримання інформації про дії, включаючи оптичне розпізнавання символів Мовний збір даних та аналітичне програмне забезпечення Тисячі організацій та
понад 40 мільйонів індивідуальних клієнтів по всьому світу використовують продукти ABBYY для автоматизації завдань, які споживають час і роботу, а також підвищують продуктивність. Компанії, ліцензовані технологіями ABBYY, включають BancTec, Canon, Hewlett-Packard, Microsoft, Samsung Electronics та багато
інших. OCR-додатки ABBYY походять з обладнанням від кращих світових виробників, таких як Epson, Fujitsu, Microtek, Panasonic, PFU, Plustek, Ricoh, Toshiba і Xerox. Детальніше про продукти ABBYY та ABBYY › AboutNewOCR.com є безкоштовною онлайн-службою розпізнавання (оптичне розпізнавання символів),
може аналізувати текст у будь-якому файлі зображення, який ви завантажуєте, а потім конвертувати текст із зображення в текст, який ви можете легко редагувати на вашому комп'ютері ОсобливостіНевиконаний uploadsNe реєстрації обов'язковоєзі ваші дані безпечно і безпечно (всі ваші файли будуть видалені з
сервера)На основі Tesseract OCR motor122 розпізнавання мови і шрифти підтримуютьМольті-мовне розпізнаванняМатематичне рівняння Розпізнавання Макет сторінки аналізу (розпізнавання тексту в кількох стовпцях)Виберіть область на сторінці обертання OCRPage: За годинниковою стрілкою/проти годинникової
стрілки 90 °, 180 °Різні способи відображення та обробки отриманого текстуРедагувати як файлРедагувати в Документах GoogleПереклад за допомогою Google Перекладача або Перекладача Bing Опубліковано в Інтернеті (Українська Pastie.com або Pastebin.com)Копіювати до буфера обмінуПідтримує погано
відсканований і сфотографований сайтPodupports зображення з низькою роздільною здатністюПарати формати файлівJPEG , JFIF, PNG, GIF, BMP, PBM, PGM, PPM, PCXКомпресивні файли: Стиснення Unix, bzip2, bzip, сторінки документів gzipMulti: TIFF, PDF, DjVuDOCX, ODT файли із зображеннямиСультивні
зображення в ZIP-архівахВишивні формати файлівПлейний текст (TXT)Microsoft Word (DOC)Adobe Acrobat (PDF) АфрикаансАмхарськийАрабськийАссамезазербані - CyrilicBelarusianBengaliTibetanBosnianBretonBulgarian ВаленсіяCebuanoЧехКинезе - Спрощене (вертикальне) Китайське - Традиційне китайське -
Традиційне письмо (вертикальне)CherokeeWelshDanishDanishDanish Фракція Німеччина Фрактур ЧонхаГрек, Сучасна (1453-)англійськаанглійська, середня (1100-1500)EsperantoMath /Equation Detection ModuleEstonianBasquePersianFinnishFrenchFrenchFrench, Medium (ca.1400-1600)IrishGalicianGreek, Стародавня (до
1453 р.)Гуджараті Хайтян; гаїтянське креольСькеобробкаХіндіКраїнҐунгаріанський інтуїтивно-індонезійський ілійський – старояванський янівський (вертикальний)КаннадаГеоргія – СтароказахЦентральний КхмерКіргіз; Киргизстан корейський (вертикальний)курдський
(арабський)лаолатинлатилліуанськийluxembourgishMalayalamMarathiMacedonianMalteseMongolianMalayMalayBurmeseNepaliDutch; FlamaishNorwegianOccitan (пост 1500)Орія Панджабі; ПенджабіПолісПортугуезеПушто; ПаштоКечуароманська; молдовська; молдавський рушійський санскрит сингала;
СингальціСловакСловак РозломСловенянСіндхиСпаниш; кастильська іспанська; Кастильська - - ЛатинськаСанданськаСвахіліСведишСиріакТамілТатарТелугуТаджікТагалогThaiTigrinyaTongaTurkishUighur; УйгурУкраїнський узбузький узбек - -
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