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PaperPort® 14
Documenten scannen, delen,
zoeken en ordenen op uw pc
Bedolven onder
papierwerk? Met
PaperPort® 14 gaat u de
chaos te lijf en ordent u
papieren documenten
(bijvoorbeeld foto's,
ontvangstbewijzen
of visitekaartjes) als
digitale bestanden op uw pc.

WERKT MET UW SCANNER
U bent voor altijd verlost van de uitdagingen die papieren documenten met
zich meebrengen. PaperPort 14 werkt met alle multifunctionele printers,
mobiele scanners of desktopscanners en andere apparaten voor een
sneller, eenvoudiger en efficiënter documentbeheer.

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.

PaperPort 14 is de populaire scan- en
documentbeheersoftware van Nuance voor
thuiswerkers. Met deze gebruiksvriendelijke
combinatie van een traditionele archiefkast
en een digitaal bureaublad kunt u snel en
eenvoudig uw documenten en foto's vanaf
uw pc scannen, ordenen, terugvinden en
verspreiden.
Bovendien heeft u via Nuance Cloud
Connector in PaperPort 14 altijd en overal
toegang tot uw belangrijkste bestanden.

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.

AL UW INFORMATIE BINNEN HANDBEREIK
U kunt nu doorzoekbare PDF's maken van bestanden en gescande
papieren documenten. Om direct naar een bepaald bestand te gaan, hoeft
u alleen trefwoorden of zinsdelen in te voeren.

PaperPort 14

WORD RAZENDSNEL... EEN ERVAREN GEBRUIKER
De kracht van PaperPort
Beter georganiseerd
PaperPort is een geïntegreerde manier om papieren
documenten te scannen en bestanden op uw pc te openen,
bekijken, bewerken en converteren. Het is het ideale
programma om uw papieren chaos digitaal te ordenen.
Geniet van de voordelen van cloud-opslag
Met Nuance Cloud Connector zijn de krachtige functies
voor documentmanagement ook beschikbaar in cloudopslagservices die via uw iPhone, iPad en Androidapparaten toegankelijk zijn. Dit staat garant voor optimaal
gebruiksgemak, gemoedsrust en perfecte samenwerking.
Kies voor groen
Met PaperPort bent u niet langer afhankelijk van
verkwistende en energieverslindende printers,
faxapparaten en verzending per post. U bespaart bovendien
ook veel geld!
Nooit meer papieren kopzorgen
Verbeter uw documentbeheer met PaperPort. Een
document dat is gearchiveerd in PaperPort, raakt nooit
meer kwijt of beschadigd en wordt niet per ongeluk
weggegooid.
Meer doen in minder tijd
PaperPort 14 wordt geleverd met een krachtige PDFviewer, ter vervanging van de gratis Adobe® Reader®,
waardoor u PDF-documenten beter dan ooit kunt bekijken,
bewerken en verspreiden.

Met PaperPort kunt u met één druk op een knop scannen. Na de
eenvoudige configuratie kunt u al uw documenten probleemloos opslaan
en openen met één gebruikersvriendelijke toepassing.

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.

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 in de PaperPort-mapstructuur geopend, zodat u
rechtstreeks naar een cloud kunt scannen. Ook kunt u PDF-bestanden
automatisch naar een cloud uploaden, combineren in een stapel of de
stapeling ongedaan maken.
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)

Digitale foto's opschonen en verbeteren
U kunt meer doen dan alleen foto's scannen. Dankzij
het uitgebreide assortiment fotobewerkingsfuncties van
PaperPort en een optimale resolutie voor scherm en printer
zien uw foto's er beter uit dan ooit.
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.

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.
* Nuance Cloud Connector wordt ondersteund door Gladinet.

Werkt met iedere 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.
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