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OmniPage Professional 18
Ga verder dan documenten converteren:
transformeer ze met OmniPage
Professional 18
Het gebruik van papier
blijft vandaag de dag
een vertragende factor
en leidt vaak tot het
"opnieuw creëren van
kennis". Medewerkers
typen informatie uit
bestaande papieren documenten handmatig
over of zoeken naar documenten die kwijt
zijn. Hiermee gaat niet alleen waardevolle tijd
van medewerkers verloren, maar het heeft
ook een negatief effect op de productiviteit
én de winst. De vraag is dus: "Hoe krijgt u het
document in de indeling die u nodig heeft
zonder de informatie grotendeels over te
typen of opnieuw te bewerken?" OmniPage®
Professional 18 biedt de oplossing. Met dit

OPTIMALE PRODUCTIVITEIT MET DE eDISCOVERYASSISTENT VOOR DOORZOEKBARE PDF-BESTANDEN
PDF-bestanden worden veel gebruikt en kunnen uit allerlei bronnen komen. Ze kunnen
gescande pagina's bevatten, maar ook ingesloten afbeeldingen of andere informatie.
Veel van deze documenten bevatten echter geen doorzoekbare tekst. De nieuwe
eDiscovery-assistent voor doorzoekbare PDF-bestanden is een revolutie op het gebied
van veilige conversie van één enkel PDF-bestand of een reeks PDF's uit allerlei bronnen
naar volledig doorzoekbare documenten. U hoeft de PDF-bestanden niet meer afzonderlijk
te openen en ook OCR-procedures, waardoor kostbare informatie onbedoeld verloren kan
gaan, zijn overbodig.

CONVERSIE VAN CLOUD-DOCUMENTEN
Het bewaren van bestanden via cloud-opslagservices is een snelle en handige manier om
documenten op te slaan, te delen en te archiveren. Vanuit OmniPage Professional kunt u
eenvoudig verbinding maken met tal van websites voor cloud-bestandsopslag en online
documenten. U kunt documenten converteren die zijn opgeslagen in Windows® Live
SkyDrive, Google Documenten, Evernote®, Dropbox en vele andere opslagopties. Het is
zelfs mogelijk om in één handige stap documenten rechtstreeks vanuit een cloud-service
te openen, te converteren en in een andere cloud-service op te slaan.
Met OmniPage Professional kunt u:
• In een handomdraai documenten opnieuw maken dankzij superieure
woordnauwkeurigheid.
• Opmaak behouden zodat geconverteerde documenten identiek zijn aan het origineel.
• Documenten volledig doorzoekbaar maken terwijl bestaande tekst behouden blijft.
• Batchgewijze conversie van papieren en PDF-bestanden naar documenten die u kunt
bewerken en archiveren.
• Automatisch formulieren en gegevens verzamelen en converteren.
• Verbinding maken met toonaangevende cloud-opslagservices en documenten van
daaruit converteren.
• Automatisch redigeren en markeren met workflows.

innovatieve programma converteert u papier,
PDF-bestanden en formulieren razendsnel
naar documenten die u op de pc kunt
bewerken of in een documentbibliotheek

SCANNEN NAAR
NETWERK
OCR naar elke indeling
op elke locatie in het
netwerk.

kunt archiveren. De perfecte keuze voor veel
organisaties dankzij een ongeëvenaarde
nauwkeurigheid in combinatie met
batchverwerking en uitgebreide
netwerkfuncties.

DOCUMENTEN ARCHIVEREN EN OPENEN
U kunt bestanden opslaan naar uw
Microsoft® SharePoint®-server.
Documenten in open source-indeling kunnen altijd
worden gearchiveerd en doorzocht.
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BESTANDEN ORGANISEREN EN BATCHGEWIJS
PDF-BESTANDEN MAKEN MET PAPERPORT
EN PDF CREATE – NU GRATIS INCLUSIEF

Voordelen van OmniPage
Professional 18
Superieure OCR-nauwkeurigheid
De verbeterde OCR-engines leveren verbluffende
nauwkeurigheid bij het converteren en archiveren van
essentiële bedrijfsdocumenten.

Perfecte opmaak
Geconverteerde documenten zijn exacte kopieën van
het origineel (met behoud van kolommen, tabellen,
opsommingstekens en illustraties) en zijn nu nog
eenvoudiger te bewerken.

Conversie van cloud-documenten
U kunt documenten converteren die zijn opgeslagen in
Windows Live SkyDrive, Google Documenten, Evernote,
Dropbox en nog vele andere locaties.

Mobiel documenten vastleggen
U kunt beelden van uw iPhone®, iPad® of digitale camera
converteren naar een leesbare indeling voor mobiele
apparaten en digitale lezers.

Volledige verwerking van formulieren
Converteer papieren formulieren naar formulieren die digitaal
kunnen worden ingevuld en verzonden. Met OmniPage
verzamelt u gegevens uit PDF-formulieren en papieren
formulieren en kunt u deze naar een indeling exporteren die
geschikt is voor een spreadsheet- of databaseprogramma.

Geautomatiseerde batchverwerking

Met de bekroonde PaperPort®-software kunt u documenten en foto's in meer dan 150
indelingen ordenen, bekijken en zoeken. Met PDF Create maakt u 100% compatibele PDFbestanden vanuit vrijwel al uw programma's.
SYSTEEMVEREISTEN • Windows® 8 (32-bits of 64-bits), Windows 7 (32-bits of 64-bits), Windows
Vista (32-bits of 64-bits) met Service Pack 2, Windows XP (32-bits) met Service Pack 3. • Computer met een
1-GHz Intel® Pentium®-processor (of sneller) of gelijkwaardig. Multi-core-processor aanbevolen voor nog
betere prestaties. • 512 MB RAM (1 GB aanbevolen voor nog betere prestaties). • 250 MB ruimte op de vaste
schijf voor programma- en voorbeeldbestanden, plus 100 MB werkruimte tijdens de installatie. 230 MB voor
RealSpeak® Solo-spraakmodules, 150 MB voor PDF Create 7 en 500 MB voor PaperPort 12. 30 MB voor
Nuance Cloud-connector. • Kleurenmonitor met 1024 x 768 pixels en videokaart voor 16-bits kleuren of meer.
• Cd-romstation voor de installatie. • WIA-, TWAIN- en ISIS-scannerstuurprogramma. • Digitale camera van
2 megapixels of meer met autofocus voor tekstvastlegging met een camera. • Toegang tot internet voor
online activering, registratie, Live Update en Nuance Cloud-connectors.
Opmerking: Het programma werkt beter en sneller als de processor, het geheugen en de beschikbare
schijfruimte van de computer de minimale eisen overtreffen. Dit geldt vooral voor de conversie van zeer
grote PDF-bestanden in kleur.
ONDERSTEUNDE DOCUMENTMANAGEMENTSYSTEMEN
• Microsoft SharePoint® Portal Server 2003, 2007 en 2010.
• Open Text Connectivity Solutions (Hummingbird Enterprise 2005).
• Autonomy-Interwoven (iManage) WorkSite 8.2.
• ODMA-koppeling met ondersteuning van een groot aantal documentmanagementsystemen.
Ga bij de leverancier van uw specifieke service na of deze ODMA ondersteunt.
Als uw bedrijf of organisatie op zoek is naar een betaalbare manier om meerdere licenties voor OmniPage
Professional 18 aan te schaffen, is het Volumelicentieprogramma van Nuance dé oplossing voor u. Voor
meer informatie neemt u contact op met sales.benelux@nuance.com.
Technische ondersteuning: Nuance biedt technische ondersteuning via telefoon en e-mail.
Ga naar http://netherlands.nuance.com/support voor ons ondersteuningsbeleid.
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Conversie van gescande documenten en PDF-bestanden.

l

l

Workflows met één muisklik voor terugkerende OCR-taken.

l

l

Waar uw documenten ook vandaan komen: u kunt ze
verwerken, bewerken en opslaan. OmniPage Professional
biedt taalherkenning op basis van het Latijnse, Griekse of
Cyrillische schrift plus Chinees, Japans en Koreaans.

Conversie van beelden van digitale camera's en mobiele
telefoons.

l

l

Opslag naar Word, Excel, PowerPoint (pptx), PDF en meer.

l
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Conversie van documenten uit cloud-opslag.

l
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Automatisch tekst zwart
maken of markeren

Verbeterde scanresultaten met SET (Scanner Enhancement Tools).

l

l

U kunt grote aantallen bestanden uit mappen of
e-mailberichten onbeheerd en volledig automatisch op elk
gewenst moment laten verwerken.

Herkenning van meer dan 120 talen

U kunt vertrouwelijke tekst onleesbaar maken of informatie
snel vinden met behulp van markeringen. OmniPage herkent
en markeert uw tekst automatisch op basis van een lijst met
trefwoorden.

Ondersteuning van uw favoriete
programma's
OmniPage Professional ondersteunt het grootste aantal
uitvoerindelingen, waaronder PDF, Word, Excel®,
PowerPoint® (pptx), HTML, Corel® WordPerfect® en nog
veel meer.

Belangrijkste functies

Geplande batchconversie met bewaakte mappen.

l

Invulbare formulieren maken van gescande formulieren en PDF's.

l

Formuliergegevens extraheren vanuit ingevulde formulieren.

l

Tekst automatisch zwart maken of markeren.

l

Directe verbinding met documentbeheersystemen.

l

Inclusief PaperPort-software voor documentbeheer.

l

Inclusief PDF Create-software voor het maken van PDF's.

l
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