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OmniPage 18
Bespaar tijd en geld met ongeëvenaarde
nauwkeurigheid
Typ uw documenten niet
over, maar converteer
ze! OmniPage® 18 biedt
de snelste en meest
nauwkeurige conversie van
papieren documenten,
PDF-bestanden en zelfs
digitale foto's naar documenten die u kunt
bewerken in uw favoriete pc-programma's.
OmniPage 18 biedt ongeëvenaarde
nauwkeurigheid, snelheid en innovatieve
functies.
Hierdoor wordt met OmniPage 18 de
hoeveelheid tijd die u besteedt aan de
conversie van essentiële bestanden fors
teruggebracht, zodat u zich met belangrijkere
zaken kunt bezighouden.

BETERE NAUWKEURIGHEID ZORGT
VOOR BETERE BEWERKING
Verspil geen tijd aan het opnieuw invoeren en opmaken van informatie op papier.
Gemiddeld kost het ongeveer 150 minuten om een standaarddocument van 20 pagina's
(6000 woorden) te typen. Met OmniPage 18 maakt u in minder dan 2 minuten van dezelfde
20 pagina's een bewerkbaar digitaal bestand in de vereiste indeling. Bovendien is
OmniPage 18 nog sneller en nauwkeuriger, zodat uw productiviteit nog verder omhoog schiet.

OMNIPAGE 18 IS HÉT PROGRAMMA
VOOR MOBIELE PROFESSIONALS
Leg tekst vast met uiteenlopende apparaten, waaronder digitale camera's, draagbare
scanners en multifunctionele printers. Elk apparaat waarmee documenten als beeld
kunnen worden vastgelegd, kunt u gebruiken in combinatie met OmniPage 18.*

ONDERSTEUNING VAN UW FAVORIETE PROGRAMMA'S
Ondersteuning voor het grootste aantal uitvoerindelingen, waaronder PDF, Microsoft®
Word, Excel®, PowerPoint® (pptx), HTML, Corel® WordPerfect® en nog veel meer indelingen.

CONVERSIE VAN CLOUD-DOCUMENTEN
Het bewaren van bestanden in een cloud is een snelle, goedkope en handige manier
om documenten online op te slaan, te delen en te archiveren. Vanuit OmniPage kunt u
verbinding maken met tal van websites voor cloud-bestandsopslag en online documenten.
U kunt nu documenten converteren die zijn opgeslagen in Windows Live SkyDrive, Google
Documenten, Evernote®, Dropbox en nog vele andere locaties.**
Met OmniPage kunt u:
• Gescande papieren, afbeeldingen en PDF-bestanden direct bewerken in uw favoriete
programma.
• Uw productiviteit verhogen. OmniPage 18 is snel, gemakkelijk en productief, en
bovendien geschikt voor vrijwel alle scanners, multifunctionele apparaten en digitale
camera's.
• Automatisch via e-mail beelden van documenten ontvangen voor conversie vanaf uw
apparaten via Microsoft Outlook.
• De opmaak van uw documenten behouden - geconverteerde documenten zijn identiek
aan het origineel.
• Eenvoudig, snel en effectief converteren via cloud-opslagservices.

Contract

* Telefooncamera's van 2 megapixels of meer en met autofocus.
** Nuance Cloud-connector wordt verzorgd door Gladinet.
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SYSTEEMVEREISTEN

Voordelen van OmniPage 18
Superieure woordnauwkeurigheid
Woorden op papier en in beelden worden nauwkeurig in tekst
omgezet voor optimale conversie en archivering van documenten.

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.

Het meest gebruiksvriendelijk
Documentconversie hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met de nieuwe
Startpagina is het een kwestie van seconden, zelfs als u onbekend
bent met de opties en functies.

• 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 en 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.
Technische ondersteuning: Nuance biedt technische ondersteuning via telefoon en e-mail.
Ga naar http://netherlands.nuance.com/support voor ons ondersteuningsbeleid.

Workflows in één muisklik
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Conversie van gescande documenten en PDF-bestanden.

l

l

Gebruik de optie eDiscovery-assistent om oorspronkelijk
doorzoekbare inhoud intact te houden en alleen de nietdoorzoekbare onderdelen te verwerken. U hoeft PDF-bestanden niet
meer één voor één te openen en ook OCR-procedures, waardoor
kostbare informatie onbedoeld verloren kan gaan, zijn overbodig.

Workflows met één muisklik voor terugkerende OCRtaken.

l

l

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

l

l

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

l

l

Verzenden naar Amazon® Kindle®

Conversie van documenten uit cloud-opslag.

l

l

In één simpele stap kunt u een document scannen, automatisch
converteren naar een leesbare indeling en het vervolgens verzenden
naar de digitale Kindle®-lezer van Amazon®.

Verbeterde scanresultaten met SET (Scanner
Enhancement Tools).

l

l

Gebruik de geïntegreerde workflows of maak zelf workflows om
terugkerende conversietaken met één muisklik af te handelen.

PDF-bestanden ontsluiten

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

Automatisch per e-mail verzonden
documenten verwerken
U kunt nu gescande papieren of PDF's via e-mailberichten van
Microsoft Outlook® ontvangen voor conversie. OmniPage 18
converteert automatisch de items en slaat ze op in de gewenste
indeling.

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

Herkent meer dan 120 talen
Waar uw documenten ook vandaan komen: u kunt ze verwerken,
bewerken en opslaan. OmniPage biedt taalherkenning op basis
van het Latijnse, Griekse of Cyrillische schrift plus Chinees, Japans
en Koreaans.

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden
U kunt beelden van uw iPhone®, iPad® of digitale camera
converteren naar een leesbare indeling voor mobiele apparaten en
digitale lezers.
Zo bespaart u tijd, verhoogt u productiviteit en kunt u zich richten
op belangrijkere zaken. Ontdek vandaag nog de voordelen van
OmniPage 18.
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