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Power PDF Standard
PDF zonder compromissen
Samenwerking en productiviteit
voor een prijs die te verantwoorden valt
PDF is de standaardindeling om samen aan documenten te werken. Toch ontbreekt het
de meeste gebruikers aan adequate, krachtige PDF-functies. Software van concurrenten
biedt krachtige functies, maar valt door de hoge prijs buiten het bereik van de meeste
gebruikers, terwijl lager geprijsde alternatieven door de beperkte mogelijkheden
tekortschieten. Dit staat samenwerking en productiviteit in de weg.
Met Nuance® Power PDF behoort dat tot het verleden. Eindelijk is er PDF-software
die gebruikers alle benodigde functies biedt voor een prijs die te verantwoorden valt.
Gebruikers kunnen nu ongekend snel en eenvoudig PDF-documenten en -formulieren
maken, samenstellen, converteren, bewerken, zoeken, beveiligen en afdrukken.

Voordelen van Power PDF
Gebruikersinterface met een lint zoals in Microsoft Office
Minimaal leertraject en maximale productiviteit dankzij een vertrouwde, intuïtieve
interface.
Aanpasbare werkbalk Snelle toegang
Snelkoppelingen maken naar favoriete functies en opties.
Aanpasbare functie voor patronen zoeken
Met de intelligente zoekmethode Looks Like Search™ zijn telefoonnummers,
e-mailadressen, kredietkaartnummers en nog veel meer in een handomdraai
gevonden.
Dragon Notes
Opmerkingen niet meer typen, maar gewoon inspreken.
Gestroomlijnd documenten samenstellen
Bestanden combineren en pagina’s verwijderen of vervangen door deze gewoon te
slepen.
Krachtige functies voor het bewerken en markeren van PDF’s
Optimale samenwerking en productiviteit dankzij geavanceerde bewerkingsfuncties,
zoals dynamische stempels en een groot aantal opties voor het toevoegen van
opmerkingen.
Uiterst nauwkeurige OCR en bestandsconversie
Overname van complexe lay-outs met kolommen, tabellen en afbeeldingen.

PDF zonder compromissen
Met Power PDF beschikken veeleisende
gebruikers over een vernieuwende
PDF-oplossing met toegevoegde
waarde, ongeëvenaarde prestaties
en gebruiksgemak. Anders dan bij
traditionele PDF-programma’s zijn
compromissen niet meer nodig. Is PDF
vereist binnen uw bedrijf? Zorg dan dat u
beschikt over Power PDF.
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Voordelen van Power PDF Standard
PDF’s eenvoudig vanuit elke toepassing maken en samenstellen
Direct PDF-bestanden maken met beveiligingsopties die volledig compatibel zijn met alle
PDF-viewers.
Papier productiever converteren naar PDF
Papieren documenten met één klik direct van de scanner naar PDF scannen. Scannen
naar de standaard PDF-beeldindeling of naar doorzoekbare of bewerkbare PDFindelingen. Zelfs scannen, markeren, doorstrepen of onderstrepen is nu in één stap
mogelijk.
PDF’s converteren naar doorzoekbare, bewerkbare documenten
PDF’s nauwkeurig omzetten naar bewerkbare Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint-,
Corel WordPerfect- en doorzoekbare XPS-documenten, compleet met zorgvuldig
opgemaakte tekst, kolommen, tabellen en afbeeldingen.
Documenten in de cloud beheren en openen
Rechtstreekse koppeling mogelijk met sites voor cloud-opslag zoals Dropbox®,
Evernote®, Box, Windows Live SkyDrive® en Google Drive™.

Systeemvereisten
–– Een pc met een Intel® Pentium® 4-processor
of een nieuwere of gelijkwaardige processor
–– Ondersteunde besturingssystemen:
-- Windows 7 (32-bits of 64-bits) met
Service Pack 1
-- Windows 8 (32-bits of 64-bits)
-- Windows 8.1 (32-bits of 64-bits)
-- Windows 10 (32-bits of 64-bits)
–– 512 MB RAM, 1 GB aanbevolen
–– 700 MB beschikbare ruimte op de
vaste schijf voor programmabestanden;
aanvullende ruimte vereist voor tijdelijke
installatiebestanden en extra talen voor de
gebruikersinterface
–– Toegang tot internet voor productregistratie
en -activering, Dragon Notes en online
programma-updates
–– Microsoft .NET Framework 4.0 moet zijn
geïnstalleerd
–– Dvd-romstation (vereist bij installatie van
schijf)
–– Ruisarme headset-microfoon voor Dragon
Notes (niet meegeleverd)
Opmerking: Het programma werkt beter
en sneller als de computer beschikt over een
snellere processor, meer geheugen en meer
beschikbare schijfruimte dan gespecificeerd in
de minimale vereisten.
Nuance biedt technische ondersteuning via
telefoon en e-mail. Bezoek http://netherlands.
nuance.com/support/ voor informatie over ons
ondersteuningsbeleid.

Informatie over Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications werkt voortdurend aan het verbeteren van de relatie tussen mensen en technologie. Met spraak- en taaloplossingen zorgt het
bedrijf ervoor dat we op een meer menselijke manier samenwerken met de overvloed aan systemen, apparaten, elektronica, apps en services om ons
heen. Dagelijks genieten miljoenen mensen en talloze bedrijven van de intelligente systemen van Nuance die in staat zijn om te lezen, te begrijpen en te
leren, en die zich aanpassen aan de manier van leven en werken van gebruikers. Ga voor meer informatie naar netherlands.nuance.com.
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