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OmniPage
Ultimate
OmniPage Ultimate – veel meer dan alleen
documenten converteren.
Nog steeds wordt er veel papier
gebruikt in organisaties. Dit werkt
vertragend en leidt vaak tot het
‘opnieuw creëren van kennis’. U
verspilt tijd omdat u informatie
noodgedwongen opnieuw moet
invoeren of verkeerd opgeborgen
documenten moet zoeken. Dat
heeft gevolgen voor de algehele
productiviteit en winstgevendheid.
Bovendien maken kleine bedrijven
en particulieren te weinig gebruik
van miljoenen scanapparaten
waarmee ze kostbare tijd en
energie zouden kunnen besparen.
Tot slot zijn de overal aanwezige
PDF-documenten, de digitale
versie van papier, moeilijk te
bewerken of opnieuw te gebruiken.
De vraag blijft: “Hoe krijg je
documenten in de gewenste
indeling zonder uitgebreid
gegevens opnieuw in te voeren of
opnieuw te bewerken?”
Het antwoord is OmniPage®
Ultimate. Met deze innovatieve
oplossing converteert u
papieren, PDF-bestanden en
formulieren naar documenten die
u automatisch kunt versturen,
bewerken op uw pc of archiveren.
Het programma biedt ongekende
nauwkeurigheid, ondersteuning
voor vrijwel elke scanner, de
beste workflowfuncties en
automatische documentroutering
en is daarmee de perfecte
keuze als u de productiviteit wilt
optimaliseren.

Door de snelheid, kwaliteit en
mogelijkheden van OmniPage
Ultimate is het de perfecte
keuze als u kostbare tijd wilt
besparen, de kosten wilt
verlagen, optimaal wilt profiteren
van uw scanapparaten en de
productiviteit wilt vergroten.
PDF’S OPTIMAAL
DOORZOEKEN
Met de baanbrekende
eDiscovery-assistent voor
doorzoekbare PDF’s kunt u één
of meerdere PDF’s (ongeacht
type) veilig converteren
naar volledig doorzoekbare
documenten. U hoeft PDFbestanden niet langer
afzonderlijk te openen of er
OCR op toe te passen
waarmee u misschien per
ongeluk waardevolle
informatie verwijdert.
DOCUMENTEN
IN DE CLOUD OPENEN
EN CONVERTEREN
Tegenwoordig kunt u snel en
handig documenten opslaan,
uitwisselen en archiveren via
cloud-services. OmniPage
Ultimate biedt u eenvoudige
toegang tot tal van websites
voor cloud-opslag en online
documenten.

Met OmniPage Ultimate
kunt u
––Profiteren van superieure
woordherkenning zodat u
documenten snel opnieuw
kunt maken.
––Opmaak behouden zodat
geconverteerde documenten
er precies zo uitzien als het
origineel.
––Vertrouwen op snelle en
eenvoudige conversie op
aanvraag via OmniPage
LaunchPad.
––Met OmniPage DocuDirect
documenten via uw netwerk
converteren en routeren vanuit
multifunctionele apparaten,
scanners, e-mail of gedeelde
mappen.
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VERBETERDE
NAUWKEURIGHEID
Met OmniPage Ultimate wordt
tekst in digitale-camerabeelden
gemiddeld 25% beter herkend.
Het programma zorgt ook voor
verbeteringen in documentlayout, zodat u een precieze
kopie van uw documenten
kunt maken in een groot aantal
uitvoerindelingen.
OMNIPAGE LAUNCHPAD
OmniPage is nu nog sneller,
eenvoudiger en handiger.
OmniPage LaunchPad biedt u
de snelste manier om elk soort
document te converteren en naar
elke gewenste bestemming te
verzenden.
OMNIPAGE DOCUDIRECT
OmniPage DocuDirect™ is dé
betaalbare oplossing voor kleine
bedrijven en werkgroepen die
een scanapparaat delen en af en
toe documenten willen scannen,
converteren en doorsturen.
Met OmniPage DocuDirect
op een netwerkserver kunt u
automatisch geconverteerde
bestanden verzenden naar een
vooraf ingestelde bestemming,
meerdere bestemmingen of op
aanvraag naar iedereen, op elke
gewenste locatie.
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STEL ORDE OP ZAKEN EN
CONVERTEER UW PAPIEREN
NAAR PDF’S — INCLUSIEF
GRATIS PAPERPORT EN PDF
CREATE
OmniPage DocuDirect™ is dé
betaalbare oplossing voor kleine
bedrijven en met PaperPort®
Professional kunt u meer dan
150 verschillende document- en
foto-indelingen ordenen, bekijken
en zoeken. Met PDF Create
maakt u in één keer vanuit
al uw programma’s grote
aantallen 100% compatibele
PDF-bestanden.
VOORDELEN VAN
OMNIPAGE ULTIMATE:
––Superieure OCR
nauwkeurigheid
Verbeterde OCR-engines
zorgen voor ongekende
nauwkeurigheid bij
documentconversie en
archivering van belangrijke
bedrijfsdocumenten.
––Perfect behoud van opmaak
Geconverteerde documenten
zien er precies hetzelfde uit
als het origineel en kunnen
gemakkelijk worden bewerkt,
inclusief kolommen, tabellen,
opsommingstekens en
afbeeldingen.

SCANNEN
NAAR NETWERK
Sla OCR-resultaten
in elke gewenste
indeling overal in
het netwerk op.

DOCUMENTEN
ARCHIVEREN EN OPENEN
Sla bestanden op uw Microsoft®
SharePoint®-server op. U kunt elk
type document voor eeuwig archiveren
en doorzoeken.

SYSTEEMVEREISTEN
––Windows 10 (32-bits of 64-bits),
Windows 8, 8.1 (32-bits of
64-bits), Windows 7 (32-bits
of 64-bits),
––Windows XP (32-bits) met
Service Pack 3
––Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012
––Computer met een 1-GHz
Intel® Pentium®-processor of
een nieuwere of gelijkwaardige
processor
––1 GB RAM, 2 GB aanbevolen
––Microsoft Internet Explorer 8 of
hoger
––In totaal 4,1 GB ruimte op
de vaste schijf voor alle
onderdelen: 350 MB voor
programmaonderdelen plus
100 MB tijdens de installatie,
2,6 GB voor Vocalizer
Expressive-spraakmodules
(120-500 MB per taal),250 MB
voor RealSpeak Solo (talen
kunnen naar wens worden
geïnstalleerd), 200 MB voor
PDF Create, 700 MB voor
PaperPort, 30 MB voor Nuance
Cloud Connector
––Dvd-station voor installatie als u
geen gebruik maakt van digitale
downloads
––Stuurprogramma voor WIA-,
TWAIN- of ISIS-scanner
––Kleurenmonitor (1024x768
pixels)
––Digitale camera (2 megapixels
of hoger) met automatische
scherpstelling voor het
vastleggen van tekst
––Internetverbinding voor online
activering, registratie, Live
Update en Nuance Cloud
Connector
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––Mobiel documenten
vastleggen
Leg tekst vast met een
digitale camera of iPhone®.
Converteer uw foto’s snel
naar tekstdocumenten met de
meest nauwkeurige Nuancetechnologie voor 3D-correctie
die er bestaat.
––Werkt met elke scanner
Als uw apparaat kan
scannen, kan het werken
met OmniPage. Mobiele
scanners, desktopscanners
en multifunctionele apparaten
werken allemaal efficiënter en
nauwkeuriger met OmniPage.
––Ondersteunt al uw favoriete
programma’s
Ondersteunt het grootste
assortiment uitvoerindelingen,
waaronder PDF, HTML, Corel®
WordPerfect®, Microsoft®
Word, Excel®, PowerPoint®
(pptx), ePub en nog veel meer.

––Converteert documenten
in de cloud
Converteer documenten die
zijn opgeslagen in Windows
Live SkyDrive, Google Drive,
Evernote, Dropbox en vele
andere services.
––Verbazingwekkend efficiënte
batchverwerking
Plan de batchverwerking van
grote aantallen bestanden uit
mappen of e-mailberichten met
slimme automatisering voor
realtime documentverwerking.
––Volledige
formulierverwerking
Converteer papieren
formulieren naar invulbare
digitale formulieren die u
digitaal kunt verspreiden.
OmniPage kan gegevens uit
PDF-formulieren of papieren
formulieren verzamelen
en exporteren naar een
spreadsheet of database.

ONDERSTEUNDE
DOCUMENTMANAGEMENTSYSTEM
––Microsoft SharePoint® Portal
Server 2007, 2010 en 2013
––Open Text eDOCS 5.3
––Autonomy-Interwoven
(iManage) WorkSite 8.2, 8.5
en 9.0
––ODMA Link met
ondersteuning voor een
groot assortiment documentmanagementsystemen.
Vraag de leverancier van uw
specifieke service of deze
compatibel is met ODMA.
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. Dit
geldt vooral voor de conversie
van zeer grote PDF-bestanden
in kleur.
Het Nuancebedrijfslicentieprogramma
is voor uw bedrijf of organisatie
de voordeligste manier om
meerdere licenties voor
OmniPage Ultimate te kopen.
Ga naar http://netherlands.
nuance.com/verkoop/
licentieprogramma/index.
htm voor meer informatie of
contacteer ons via
sales.benelux@nuance.com.
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