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Nuance
Power PDF Standard
De slimme keuze voor
alle PDF-bewerkingen
Moeiteloos PDF's converteren en bewerken,
formulieren afhandelen en eenvoudig
samenwerken

Belangrijkste voordelen
–– PDF's maken en samenstellen
die compatibel zijn met de
ISO-bestandsindeling PDF 2.0.

Nuance® Power PDF Standard is de toonaangevende PDF-oplossing
waarmee u moeiteloos compatibele PDF-bestanden kunt maken, converteren
en samenstellen. De oplossing is ideaal voor kleine bedrijven en mobiele
werkers die behoefte hebben aan een snel, flexibel PDF-programma waarmee
ze efficiënt documenten kunnen maken en uitwisselen.

–– PDF's nauwkeurig converteren
naar volledig bewerkbare
Microsoft Office-documenten.

Voordelen van Power PDF Standard

–– Werken met PDF's op
Windows 10-apparaten met
touchtechnologie.

Optimale productiviteit en acceptatie dankzij de vertrouwde navigatie
Power PDF Standard heeft een moderne, intuïtieve lint-gebruikersinterface,
die u al kent van de gerenommeerde interface van Microsoft Office. Op de
werkbalk Snelle toegang kunt u snelkoppelingen plaatsen naar veelgebruikte
functies en opties.
Ondersteuning van de nieuwe standaardindeling PDF 2.0
De nieuwe ISO-standaard PDF 2.0 is bedoeld om de compatibiliteit en
beveiliging te waarborgen wanneer bestanden in diverse programma's
worden gebruikt en bewerkt. Met Power PDF Standard weet u zeker dat
uw PDF-documenten optimaal compatibel en veilig zijn.
Ongelooflijk nauwkeurige conversie van documenten en bestanden
Dankzij de ongeëvenaarde conversietechnologie wordt gescande tekst
nauwkeurig herkend en worden complexe lay-outs met kolommen, tabellen
en afbeeldingen betrouwbaar overgenomen. Met de OCR-proefleesfunctie
kunnen gebruikers de tekstresultaten bekijken en corrigeren.
Productief documenten controleren en markeren
Het programma maakt efficiënte controle van documenten en samenwerking
mogelijk dankzij geavanceerde functies, zoals dynamische stempels en een
groot aantal opties voor het toevoegen van opmerkingen.
Alle open documenten met één klik combineren
U kunt alle open documenten combineren in één PDF-document, zodat taken
perfect op elkaar kunnen worden afgestemd. Met de optie 'Alles combineren'
op de werkbalk Home worden bladwijzers gemaakt van de bestandsnamen
van de oorspronkelijke documenten.

–– Verbeterde documentbeveiliging
dankzij krachtige codering.

–– Precies dezelfde navigatie als
in Microsoft Office.
–– Papieren documenten efficiënter
converteren naar doorzoekbare
PDF's.
–– Tekst en afbeeldingen bijwerken
en bewerken net zoals in een
tekstverwerker.
–– Documenten reviseren en
samenwerken in een gestroomlijnd
proces.
–– Efficiënt zoeken.
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Ondersteuning van Microsoft Windows 10-apparaten met
touchtechnologie
Navigeren, notities tekenen of typen: het is nu mogelijk met een pen of een
vinger op de tablet. Power PDF Standard ondersteunt Microsoft Surface en
andere apparaten met touchtechnologie. In de touchmodus wordt de grootte
van werkbalken en pictogrammen geoptimaliseerd om bediening en navigatie
nog makkelijker te maken.
Werk zoals u dat wilt
In Power PDF kunt u de interface instellen op de kleur van uw voorkeur.
U kunt kiezen uit blauw, lichtgrijs, donkergrijs of het vertrouwde paars.
Verder kunt u kiezen hoe u documenten wilt weergeven: elk document op een
eigen tabblad in één Power PDF-venster of elk document in een afzonderlijk
Power PDF-venster.
Documenten niet opnieuw typen
Als u met PDF-documenten moet werken in andere programma's, kunt
u ze converteren, in plaats van ze opnieuw te maken. Complexe lay-outs
met kolommen, tabellen en afbeeldingen worden betrouwbaar overgenomen
in Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- en Corel WordPerfect-documenten.
PDF's eenvoudig vanuit elke toepassing maken en samenstellen
Maak in een handomdraai universeel inzetbare PDF-bestanden met
beveiligingsopties die volledig compatibel zijn met alle PDF-viewers.
Bestanden combineren en pagina's verwijderen of vervangen gaat heel
gemakkelijk: slepen en neerzetten is voldoende.
Belangrijke e-mailberichten als PDF archiveren
Sla e-mailberichten van Microsoft Outlook en Lotus Notes op als
PDF-bestanden, samen met de bijlagen ervan en met alle koppelingen.
Verbeterde documentbeveiliging
Bepaal met behulp van wachtwoorden, beveiligde 128-of 256-bits
AES-codering en toegangsrechten wie PDF-documenten mag bekijken,
afdrukken en wijzigen.
Documenten in de cloud beheren en openen
U kunt opgeslagen documenten in de cloud opslaan en openen door
rechtstreeks verbinding te maken met Box, Evernote, Google Drive of
Microsoft OneDrive. Zo heeft u overal en altijd toegang tot uw documenten
via internet of de programma's van ondersteunde mobiele apparaten.
Slimmer zoeken
Met de geavanceerde zoekfuncties worden alle locaties in het document
vermeld en gemarkeerd waar gezochte woorden voorkomen, zodat u ze snel
kunt terugvinden. Met de intelligente zoekmethode Looks Like Search™ kunt
u zoeken naar een alfanumeriek patroon in plaats van exacte tekst. Zo vindt u
eenvoudig telefoonnummers, e-mailadressen en creditcardnummers.

Systeemvereisten
–– Computer met een Intel
Pentium 4-processor, of een
nieuwere of gelijkwaardige
processor
–– Ondersteunde
besturingssystemen:
-- Windows 10 (32- en 64-bits)
-- Windows 8.1; 32-bits of 64-bits
Edition
-- Windows 7; 32-bits of 64-bits
Edition met Service Pack 1
–– 512 MB RAM, 1 GB aanbevolen
–– 700 MB beschikbare ruimte
op de vaste schijf voor
programmabestanden;
aanvullende ruimte vereist voor
tijdelijke installatiebestanden
en extra talen voor de
gebruikersinterface
–– Geluidskaart (optioneel) voor
de meegeleverde tekst-naarspraakengine en een ruisarme
headset-microfoon voor
Dragon Notes
–– Toegang tot internet voor
productregistratie en -activering,
Help voor het product,
Dragon Notes en online
programma-updates
–– Microsoft .NET Framework 4.5.
Als dit programma niet wordt
aangetroffen, wordt het tegelijk
met het product geïnstalleerd.
Opmerking: Het programma
werkt nog beter en sneller als de
computer is voorzien van een snellere
processor, meer geheugen en meer
beschikbare schijfruimte dan minimaal
is vereist.

Informatie over Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. is wereldwijd een toonaangevende leverancier van spraak- en taaloplossingen
voor bedrijven en consumenten. Dankzij de technologieën, programma's en diensten van Nuance hebben
mensen eenvoudiger toegang tot apparaten en systemen. Dagelijks genieten miljoenen mensen en talloze
bedrijven van de toepassingen van Nuance, die hun waarde meer dan bewezen hebben. Ga voor meer
informatie naar netherlands.nuance.com.
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