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PaperPort® Professional 14
Documenten scannen, delen,
zoeken en ordenen op uw pc
PaperPort Professional 14
is de ideale oplossing om
uw papieren processen te
stroomlijnen, tijd en geld
te besparen en toegang
tot belangrijke informatie
te optimaliseren.
PaperPort Professional 14
is de meest productieve
en betaalbare manier voor kantoorwerkers
of zelfstandige professionals om papieren
documenten te scannen, PDF-bestanden te
maken en belangrijke documenten te zoeken
en ordenen met een Windows-computer.

DOCUMENTEN EENVOUDIG VINDEN
Met PaperPort heeft u uw papierwinkel altijd op orde en bespaart u tijd.
U heeft nu in één stap toegang tot de map met het bestand dat u zoekt.
U hoeft niet op bestandsnaam te zoeken, de inhoud van een bestand te
onthouden of door mappen te bladeren op zoek naar het juiste bestand.

SNELLER EN BETER SCANNEN
U kunt met één muisklik documenten rechtstreeks in PaperPort scannen
en openen. Met verbeterde scanprofielen kunt u uw eigen standaardnamen
maken die automatisch worden toegepast bij het scannen. Hierdoor krijgt
u elke keer resultaten die beter voorspelbaar zijn. Verder kunt u nu naar de
PDF/A-indeling scannen voor langdurige archivering.

WELKOM BIJ CLOUD-SERVICES
Met Nuance Cloud Connector wordt het PaperPort 14-bureaublad
gekoppeld aan een cloud-service. U heeft zo overal toegang tot uw
belangrijkste mappen, bestanden, documenten en foto's via verschillende
apparaten, waaronder Mac®- en Windows-computers.

Bovendien heeft u via Nuance Cloud
Connector in PaperPort 14 altijd en overal
toegang tot uw belangrijkste bestanden.
Miljoenen mensen, waaronder advocaten,
verzekeringsagenten, makelaars, artsen,
zelfstandige professionals en thuiswerkers
vertrouwen al op PaperPort om hun
papierchaos weg te werken en hun
documenten en bestanden op orde te
houden.

MAXIMALE BEVEILIGING, MAXIMALE GEMOEDSRUST
PaperPort biedt uitgebreide beveiligingsfuncties, zoals volledige
documentcodering tijdens verzending, geavanceerde toegangsbewaking
en privacy-certificering. Hierdoor zijn al uw documenten, bestanden en
persoonlijke gegevens altijd volledig beveiligd.

PaperPort Professional 14

De kracht van PaperPort
Documentbeheer zoals u het wilt
PaperPort biedt een geïntegreerde manier om papieren
documenten te scannen, PDF-bestanden te maken en
bestanden op uw pc te openen, bekijken, bewerken en
converteren.
PDF-documenten maken en combineren
Gebruik PDF Create om bestanden uit elke toepassing te
converteren naar 100% compatibele PDF-bestanden of
meerdere bestanden en indelingen samen te voegen in één
PDF-bestand.
PDF's sneller bekijken, bewerken en verspreiden
Met de krachtige PDF-viewer kunt u veel beter PDF's
bekijken, bewerken en verspreiden.
Papier converteren naar tekst
Met PaperPort converteert u in één stap papieren
documenten naar tekstbestanden. Sleep gescande
documenten naar een tekstprogramma op de balk Verzenden
naar van PaperPort om ze te converteren naar bewerkbare
tekst. U kunt kiezen uit allerlei tekstverwerkings- en
spreadsheetprogramma's.
Gevoelige documenten beveiligen
U kunt vertrouwelijke informatie beschermen en ervoor
zorgen dat u voldoet aan alle overheidsregels op het gebied
van documentbeveiliging. Met de geavanceerde PDFbeveiligingsfuncties van PaperPort, zoals PDF-wachtwoorden
en -codering, bepaalt u wie toegang heeft tot specifieke
documenten en wie gemachtigd is deze te wijzigen.
Formulieren snel en netjes invullen
FormTyper™ converteert gescande formulieren naar digitale
kopieën die u kunt invullen, als PDF opslaan en per e-mail
verzenden. Snel, eenvoudig en automatisch.
Al uw informatie binnen handbereik
U kunt nu doorzoekbare PDF's maken van bestanden en
gescande papieren documenten. En ze snel terugvinden via
Windows® of Google Desktop Search™.
Werkt met uw scanner
Met PaperPort 14 wordt elke multifunctionele printer,
mobiele scanner of scanner sneller en eenvoudiger in het
gebruik. En de resultaten zijn nog beter ook.
Onderweg informatie vastleggen
Geen scanner in de buurt? Geen probleem. Maak gewoon
een digitale foto van het document en upload deze naar uw
favoriete cloud-service. U kunt de foto eenvoudig converteren
naar bruikbare tekst.

DE MEESTE CLOUD-OPTIES
U heeft toegang tot een groot aantal cloud-services, zoals Windows
Live SkyDrive, Google Documenten™, Box en nog veel meer. Bovendien
worden bestanden rechtstreeks in de PaperPort-mapstructuur geopend,
zodat u naar een cloud kunt scannen, PDF-bestanden kunt combineren
in een stapel of de stapeling ongedaan kunt maken. Ook kunt u PDFbestanden maken die automatisch worden geüpload naar een cloud.

FUNCTIES VAN PROFESSIONAL:
•
		
•
•
•
•
•
•
•

Geavanceerde opties voor het maken en beveiligen van PDF's
met PDF Create-assistant.
Supergecomprimeerde gescande kleurendocumenten.
Scanassistent met scanvoorbeeld.
Onbeperkt aantal scanprofielen.
Scannen en documentverspreiding via MFP.
Gesplitst bureaublad met aparte bladwijzers.
Microsoft® SharePoint®-connector.
Scannen in het netwerk en beheer van mappen en bestanden.

Minimale systeemvereisten: • Intel® Pentium®-compatibele processor, of nieuwer • 1 GB RAM
• 700 MB ruimte op de vaste schijf voor programmabestanden. Extra vrije ruimte vereist voor
Microsoft .NET Framework 4 en andere vereiste software die niet aanwezig is op het systeem
• Schermresolutie van 1024x768 met 16-bits kleuren (Hoge kleuren) of beter • Aanwijsapparaat dat
compatibel is met Windows
Ondersteunde besturingssystemen: • Windows® XP 32-bits SP3 • Windows Vista™ 32-bits en
64-bits met SP2 of hoger • Windows 7 (32-bits en 64-bits) • Windows 8 (32-bits en 64-bits)
• Windows 10 (32-bits en 64-bits)
Ondersteunde webbrowsers (favorieten en PDF-viewer): • Internet Explorer 7 of hoger
• Firefox 3, 4, 5 • Chrome 4 of hoger
Dvd-romstation (voor de installatie)
Nuance Cloud Connector, online activering, registratie en Live Update:
• Internetverbinding en webtoegang vereist
Opmerking: Het programma werkt beter en sneller als uw computer beschikt over een betere
processor, meer geheugen en meer beschikbare schijfruimte dan wordt vereist. 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 informatie over ons ondersteuningsbeleid.

Als uw bedrijf of organisatie een betaalbare manier zoekt om meerdere
licenties van PaperPort Professional 14 plus de bijbehorende services
aan te schaffen, is het Volumelicentieprogramma van Nuance de perfecte
oplossing. Voor meer informatie neemt u contact op met
sales.benelux@nuance.com.
* Nuance Cloud Connector wordt ondersteund door Gladinet.
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