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PDF's maken
De meest gebruikte methode voor het maken van PDF-bestanden is
door afdrukken naar PDF via een PDF-stuurprogramma.
––Open een document in het bijbehorende programma.
––Klik op Bestand > Afdrukken.
––Selecteer in de lijst met beschikbare printers Nuance PDF.
––Selecteer de locatie waar u de PDF wilt opslaan.
Opmerking: In Microsoft Office-programma's kunt u ook via het menu Nuance
PDF of de werkbalk PDF's maken en via e-mail verzenden en de instellingen
voor het maken van PDF's aanpassen.
Een PDF maken in Power PDF is net zo makkelijk als een bestand
openen.
––Kies Bestand > Openen > Bladeren.
––Kies in het vak Bestandstypen de optie Alle bestanden.
––Selecteer het bestand en klik op Openen.
––Het document wordt automatisch geconverteerd naar een PDF-bestand
en in Power PDF geopend.
Via batchverwerking kunt u meerdere bestanden tegelijk converteren.
––Klik op Bestand > Nieuw en selecteer Van bestand > PDF's van
meerdere bestanden maken.
––Klik op Toevoegen en blader naar de documenten die u wilt selecteren.
(In de vervolgkeuzelijst moet de optie Aparte PDF voor elk brondocument
zijn geselecteerd.)
––Klik op de knop Maken.

PDF's converteren
PDF-documenten naar Microsoft Word converteren in Power PDF.
––Open een PDF in Power PDF.
––Selecteer op het lint Home de optie MS Word.
––Selecteer de pagina's die u wilt converteren.
––Selecteer een doelmap en klik op Opslaan.
Met de functie Gebied exporteren kunt u eenvoudig bepaalde delen
van een bestaand document opnieuw gebruiken.
–– Open een PDF in Power PDF en klik op het lint Geavanceerde bewerking.
––Selecteer de functie Gebied exporteren.
––Selecteer in het document het gebied dat u wilt converteren.
––Geef een naam op voor het bestand en selecteer het gewenste
bestandstype in het dialoogvenster Opslaan als.
De Convert-assistent converteert het geselecteerde gebied.
Als u bijvoorbeeld als bestandstype Word-document heeft geselecteerd,
wordt het geselecteerde gebied geopend in een Microsoft Worddocument, waar u de tekst kunt bewerken en opmaken.
Opmerking: U kunt in Power PDF een geselecteerd gebied naar Word, Excel,
PowerPoint en WordPerfect converteren.
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PDF's bewerken
In Geavanceerde bewerking wordt een document geconverteerd
en volledig bewerkbaar weergegeven. Hierdoor kunt u documenten
veel sneller en gemakkelijker bewerken zonder dat u naar een
tekstverwerkingsprogramma hoeft te gaan.
––Open een PDF in Power PDF.
––Ga naar het lint Bewerken en selecteer de functie Converteren naar
bewerkbaar document.
––Selecteer Document of Formulier, afhankelijk van het type PDF-bestand.
Klik op Converteren.
––Bewerk het PDF-document.
––Klik op het lint Home op de knop Geavanceerde editor sluiten als u
klaar bent met uw bewerkingen. Selecteer de optie Afronden en klik op
OK om terug te gaan naar de normale modus.
Notities, toelichtingen en tekstvakken toevoegen aan een PDF
––Open een PDF in Power PDF en ga naar het lint Opmerking.
––Klik op het gewenste pictogram en klik vervolgens op de plek waar u de
notitie, het tekstvak of de toelichting wilt invoegen.
––Typ de gewenste tekst in het vak.
Opmerking: Op het lint Opmerking is ook de functie Dragon-notities beschikbaar. Hiermee kunt u de tekst via een microfoon inspreken. Voor deze functie
is een actieve verbinding met internet vereist.
Met de functie Object bewerken kunt u kleine wijzigingen in de
inhoud van een PDF-document aanbrengen.
––Open een PDF in Power PDF.
––Ga naar het lint Bewerken en selecteer de functie Object bewerken.
––Selecteer in het document de tekst of afbeelding die u wilt wijzigen. Klik
met de rechtermuisknop om een menu met bewerkingsopdrachten te
openen of selecteer een van de opdrachten op het lint Extra.
––Bewerk het document en klik als u klaar bent op de knop Sluiten of op
het Handje.
Opmerking: Met de functie Object bewerken kunt u de tekst in de PDF
bewerken mits de lettertypen die in het PDF-bestand zijn gebruikt op uw
computer zijn geïnstalleerd.

PDF's samenstellen
In de weergave Document samenstellen kunt u door te slepen
eenvoudig documenten samenstellen en pagina's invoegen.
––Open een document met meerdere pagina's in Power PDF.
––Selecteer Home > Document samenstellen.
––Klik op een paginanummer om die pagina naar een andere locatie binnen
het document te slepen. Met de functie Document samenstellen kunt u
pagina's invoegen, vervangen, extraheren en verwijderen.
Opmerking: Niet-PDF-bestanden voegt u in met het pictogram Pagina
samenstellen op het lint Home terwijl de weergave Document samenstellen is
geactiveerd. Deze bestanden worden vervolgens eerst naar PDF geconverteerd en dan in het document ingevoegd.
Er zijn acht methoden waarmee u één groot document in kleinere
delen kunt opsplitsen.
––Open een document met meerdere pagina’s in Power PDF.
––Klik op Home > Splitsen.
––Selecteer de gewenste methode om het document te splitsen, selecteer
een doelmap en klik op OK.
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PDF's beveiligen
U kunt PDF's beveiligen door middel van een wachtwoord, een
certificaat, codering, digitale handtekeningen, zwartmaking en door
metagegevens te verwijderen.
Zwart maken
U kunt teksten of gebieden permanent zwart maken door woorden te
markeren of vakken te tekenen.
––Open een PDF-bestand in Power PDF.
––Klik op Beveiliging > Markeren voor zwartmaking.
––Klik en sleep de aanwijzer om het gebied te selecteren dat u wilt zwart
maken.
––Klik op Zwartmaking toepassen.
Wachtwoordbeveiliging
U kunt beveiligingsschema's maken waarin u wachtwoorden, beperkingen,
codering en machtigingen voor het document vastlegt.
––Open een PDF-bestand in Power PDF.
––Klik in het venster links in het programmavenster op het
vergrendelpictogram.
––Klik met de rechtermuisknop op één van de beveiligingsschema's om een
snelmenu te openen.
––Klik op Beveiligingsschema toepassen.

PDF/A-naleving
Maak PDF/A-documenten rechtstreeks via het Nuance
PDF-printerstuurprogramma.
––Open een document in het oorspronkelijke programma (bijvoorbeeld in
MS Word).
––Selecteer Afdrukken en wijzig het standaard printerstuurprogramma in
Nuance PDF.
––Klik op de koppeling of knop voor de eigenschappen van de printer en
open het tabblad PDF-instellingen.
––Selecteer bij Compatibel met… de gewenste PDF/A-indeling.
––Klik op OK en druk het document af.

PDF's doorzoeken
Met de intelligente zoekmethode Looks Like Search kunt u zoeken
naar een alfanumeriek patroon in plaats van exacte tekst en zo
eenvoudig telefoonnummers, e-mailadressen en creditcardnummers
vinden.
Vooraf gedefinieerde patronen
––Open een PDF in Power PDF.
––Selecteer Home > Zoeken > Zoeken in meerdere.
––Selecteer het keuzerondje Looks Like Search-patroon.
––Selecteer in de vervolgkeuzelijst een vooraf gedefinieerd patroon.
––Klik op Zoeken.
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Invulbare formulieren maken
Maak via Form Typer met één klik formulieren die u kunt invullen en
exporteer formuliergegevens naar een groot aantal indelingen.
Invulbare formulieren maken
––Open een PDF-formulier met niet-invulbare velden in Power PDF.
––Selecteer Formulieren > Form Typer.
–– Selecteer Bestand > Opslaan als > Bladeren en selecteer PDF om het
invulbare formulier als PDF op te slaan.
Tekst uit formulieren exporteren
––Open een ingevuld PDF-formulier in Power PDF.
––Klik op Formulieren > Gegevens importeren/exporteren >
Formuliergegevens exporteren.
––Sla het bestand op in de geselecteerde bestandsindeling.
Tekst uit meerdere formulieren exporteren
––Open Power PDF.
––Selecteer Formulieren > Gegevens importeren/exporteren >
Gegevens exporteren uit meerdere formulieren.
––Voeg de ingevulde formulieren voor batchverwerking toe.
––Selecteer Exporteren.
––Selecteer de exportindeling (.csv of .xml).
––Sla het bestand op in de geselecteerde bestandsindeling.

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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