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Een krachtige,
alternatieve PDFoplossing voor zakelijke
gebruikers: overstappen
is nu mogelijk... en
eenvoudiger dan u denkt.
PDF-oplossingen implementeren
zonder compromissen te sluiten.
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Managementsamenvatting
Wereldwijd geldt PDF als standaardindeling voor samenwerking en archivering
van digitale documenten. Uw bedrijf kan niet zonder. Wanneer het gaat om
betrouwbaarheid, kwam tot nu toe in feite maar één PDF-oplossing in aanmerking.
En daarvoor moest u de hoofdprijs betalen.
Bij de software van de bekende leider op de PDF-markt, moet u betalen voor
functies en opties die speciaal voor uitgevers, grafische ontwerpers en architecten
zijn ontwikkeld. De meeste zakelijke gebruikers hebben die functies helemaal niet
nodig of doen liever zonder. Voor veel gebruikers is deze software niet erg intuïtief of
gebruiksvriendelijk. Ook dat komt vooral door de overvloed aan overbodige functies.
Een ander nadeel is de prijs, waardoor de meeste bedrijven de krachtige voordelen
van PDF-software maar aan een beperkt aantal medewerkers beschikbaar
kunnen stellen. Alles bij elkaar opgeteld leveren de overvloed aan functies, de
niet-intuïtieve opzet, de beperkte toegang en de ergernis over licenties en audits
behoorlijk wat frustraties op. Veel organisaties zijn klaar voor verandering.
Kleinere leveranciers hebben hun intrede op de PDF-markt gedaan en proberen
een antwoord te formuleren op de uitdagingen waarmee bedrijven worden
geconfronteerd. Maar in deze alternatieven ontbreken veel van de functies en
opties die zakelijke gebruikers wel nodig hebben. Ook het feit dat het om kleine
leveranciers gaat, geeft aanleiding tot bezorgdheid. Zijn ze wel in staat om de
technische ondersteuning en klantenservice te bieden die veel bedrijven willen
hebben? En bestaan ze eigenlijk nog wel over een jaar of twee?
Dit zijn de compromissen die gebruikers en organisaties moesten sluiten bij het
kiezen van PDF-software. Maar dat hoeft nu niet meer. Met Nuance® Power PDF
is er eindelijk PDF-software die vanuit zakelijk oogpunt te verantwoorden valt. Nog
nooit was er zo’n handig programma. PDF-gebruikers beschikken over precies de
juiste functies voor ongeacht welke taak. En dat voor een verrassend lage prijs.

Vijf manieren waarop u met Power PDF kunt
werken zonder compromissen te sluiten
Verschillende factoren spelen een rol bij het kiezen van de juiste PDF-software.
Bij de selectie van zakelijke programma’s moet worden gekeken naar de prijs,
functionaliteit, implementatie, bruikbaarheid, ondersteuning van de leverancier en
nog veel meer.
Hieronder sommen we vijf belangrijke redenen op waarom Nuance Power PDF een
slimme keuze is voor organisaties die op zoek zijn naar een krachtige, alternatieve
PDF-oplossing.

1. PDF-software van de leverancier die wereldwijd leider is op
het gebied van Document Imaging en bij de vijftig grootste
softwarebedrijven ter wereld hoort
Nuance biedt een complete portfolio Document Imaging-oplossingen waarmee
de gehele documentcyclus van organisaties van uiteenlopende grootte wordt
aangepakt. Nuance maakt sinds 2003 krachtige PDF-oplossingen voor
ondernemingen. Met meer dan drie miljoen verkochte en ondersteunde werkplekken
is Nuance uitgegroeid tot een echt alternatief in de PDF-markt. Power PDF is
gebaseerd op de OmniPage-technologie van Nuance, ‘s werelds meest nauwkeurige
OCR-engine (Optical Character Recognition) die meer dan 120 talen ondersteunt.
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Naast leverancier van PDF-oplossingen is Nuance ook wereldwijd leider op
het gebied van afdrukbeheer en scan-/workflowoplossingen voor MFP’s (multifunction peripherals). Met behulp van deze Document Imaging-oplossingen zijn
grote bedrijven overal ter wereld in staat om het totale afdrukvolume te verlagen,
scanworkflows te beveiligen en te optimaliseren en documenten digitaal te
archiveren.
Als bedrijf met een omzet van meer dan $1,8 miljard, meer dan 12.000 medewerkers
en kantoren in 39 landen is Nuance bij uitstek in de positie om de ondersteuning en
service te bieden waarop ‘s werelds grootste bedrijven kunnen vertrouwen.

2. Eenvoudig te gebruiken, vanaf de eerste keer klikken
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grootste
MFPleveranciers

Wist u dit al?
De 5 grootste MFP-leveranciers
verkopen Nuance PDF bij hun
apparaten.

Wie Power PDF opent, ziet direct hoe logisch het programma is opgebouwd. Vanaf
de eerste dag verhoogt Power PDF de productiviteit. Iedereen die Microsoft Office
kent, kan onmiddellijk met de interface werken. Power PDF staat garant voor een
minimaal leertraject en maximale productiviteit omdat gebruikers moeiteloos de
overstap tussen documentbewerking en PDF-publicatie kunnen maken.

Power PDF is voorzien van een uiterst intuïtieve, vertrouwde gebruikersinterface, wat zorgt
voor een grotere gebruikersacceptatie en hogere productiviteit.

Power PDF is het meest dynamische, mobiele en gebruiksvriendelijke PDFproduct dat Nuance ooit heeft uitgebracht. Door de ondersteuning van Windows
10-touchtechnologie kan het programma worden gebruikt op laptops en tablets
zoals Microsoft Surface. Dankzij de opzet van de functies, opties en gebruikersinterface kunnen veelvoorkomende PDF-workflows met zo min mogelijk klikken
worden uitgevoerd.
Bovendien is in Power PDF de werkbalk Snelle toegang opgenomen die geheel
naar eigen inzicht kan worden geconfigureerd. Zo zijn alle gewenste functies
boven aan het programma onder handbereik en kunnen ze met één klik worden
geselecteerd. Verder is het programma heel erg flexibel. Met Power PDF kunnen
gebruikers zelf bepalen waar ze de linten en zijvensters neerzetten. Iedere
afzonderlijke gebruiker kan dus precies werken zoals hij dat wil. Niemand hoeft te
leren hoe het programma voor een bepaald doel moet worden ingezet.
Power PDF is uitzonderlijk snel: het programma wordt binnen drie seconden of
minder gestart. Dankzij snelle indexering van PDF’s en afbeeldingen op de pc
neemt de reactiesnelheid toe. Invoegtoepassingen van Power PDF hebben geen
invloed op de tijd voor het starten van Office-programma’s.
Met Dragon®-notities en de eersteklas spraakherkenning van Nuance kunnen
gebruikers van Power PDF opmerkingen inspreken en op elke willekeurige plaats
in een PDF invoegen. Het toevoegen van opmerkingen is met Dragon-notities
bijzonder eenvoudig. Een account, registratie of training is niet nodig. Spreken
is driemaal sneller dan typen. Daarom zijn workflows waarmee samen aan
documenten wordt gewerkt veel eenvoudiger en sneller met Dragon-notities.
Alleen Nuance biedt deze krachtige PDF-samenwerkingsfunctie.
Via de online Help van Power PDF hebben gebruikers toegang tot de meest
recente informatie zodat ze nog productiever op de pc kunnen werken en
workflows nog verder worden versneld.

10
Geoptimaliseerd
Power PDF is geoptimaliseerd
voor Microsoft Windows 10

3

seconden
om te
starten

Power PDF is snel: het programma
wordt binnen drie seconden of
minder gestart.
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3. Krachtige software voor de meest veeleisende gebruikers
Nuance wil gebruikers en organisaties helpen om sneller te werken en
laten zien dat ze PDF-bestanden op nieuwe manieren kunnen gebruiken
om efficiënter en productiever te werken. Met Power PDF is het mogelijk
om moeiteloos compatibele PDF-bestanden te maken en PDF’s uiterst
nauwkeurig te converteren naar Microsoft® Word-, Excel®-, PowerPoint- en
Corel® WordPerfect®-documenten. Verder biedt het programma tal van unieke
functies voor tekstverwerking, workflowfuncties voor grote aantallen bestanden,
verbinding met de cloud, PDF-beveiliging en spraakherkenning (Dragon®-notities).
Hiermee neemt de productiviteit van een bedrijf aanzienlijk toe.
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van praktische toepassingen
waaruit blijkt hoe Power PDF in de behoeften van een specifieke branche
voorziet of een specifieke afdeling helpt hun werk beter te doen.
– Financiële instellingen gebruiken Power PDF om de beveiliging en integriteit
van vertrouwelijke financiële informatie te waarborgen met machtigingen,
integratie in documentmanagementsystemen via het menu “Opslaan als” en
krachtige functies voor het maken en beheren van formulieren.
– Zorginstellingen gebruiken Power PDF om op een beveiligde manier
patiëntendossiers te evalueren en te archiveren dankzij dynamische
samenwerkingsfuncties. Ze beschikken bovendien over de mogelijkheid om
gezondheidsgegevens en identificeerbare informatie van patiënten te zoeken
en zwart te maken, PDF/A-bestanden te maken en documenten vóór opslag of
delen te coderen en tot één laag terug te brengen.
– Advocatenkantoren en juridische professionals gebruiken Power PDF
ter ondersteuning van eDiscovery- en eFiling-workflows om in meerdere
bestanden en mappen te zoeken en documenten te converteren naar
doorzoekbare PDF-bestanden. Ze gebruiken ook PDF/A of om Batesnummering, zwartmaking en inspectie (metagegevens verwijderen) en tal
van andere functies uit te voeren.

Dankzij functies voor opmerkingen, beveiliging en zwartmaken zijn beveiligde workflows
waarmee samen aan documenten kan worden gewerkt snel en eenvoudig samen te stellen.
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– De crediteurenafdeling en andere afdelingen gebruiken Power PDF om
steeds terugkerende taken in factuur- en orderverwerking te automatiseren
met batchreeksen voor het extraheren/invoegen van pagina’s en het
toevoegen van opmerkingen, watermerken, zwartmaking, dynamische
stempels en nog veel meer.

Dankzij eenvoudige functies voor het instellen van batchreeksen kunt u met Power PDF
steeds terugkerende taken automatiseren.

Zowel grote als kleinere organisaties gebruiken de Power PDF-functies voor het
samenstellen van documenten om eenvoudig grote documenten met een lange
levensduur te maken en te beheren (technische handleidingen, voorschriften,
gebruikershandleidingen) en deze te voorzien van kop-/voetteksten, watermerken
en een werkende inhoudsopgave.

Dankzij functies voor het samenstellen van documenten en de paginaweergave kunnen grote,
ingewikkelde documenten snel en eenvoudig dynamisch worden bijgewerkt en onderhouden.
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Andere belangrijke functies en mogelijkheden:
––Verbeterde documentbeveiliging: Maak gebruik van software van
FileOpen of Microsoft RMS voor beheer van digitale rechten in het hele
bedrijf. Voeg wachtwoorden met beveiligde 128-of 256-bits AES-codering
en toegangsrechten toe om precies te bepalen wie documenten mag
bekijken, afdrukken en wijzigen. Maak gebruik van de geavanceerde functie
voor zwartmaking, laat documenten automatisch inspecteren en verwijder
vertrouwelijke gegevens om ervoor te zorgen dat documenten beveiligd worden
uitgewisseld.
––Belangrijke e-mailberichten als PDF archiveren: Met Power PDF kunt u
e-mailberichten en volledige e-mailmappen van Microsoft Outlook en Lotus
Notes eenvoudig archiveren als PDF-bestanden. Dankzij geavanceerde
archiveringsfuncties kunt u de originele bijlagen als afzonderlijke PDFbestanden samen met de e-mail opslaan, of kunt u één PDF-document maken
waarin zowel het e-mailbericht als de bijlagen in PDF-indeling zijn opgenomen.
––Informatie verzamelen met formulieren: De rompslomp van het invullen
van lange formulieren behoort tot het verleden. FormTyper™ converteert nietinvulbare formulieren automatisch naar PDF-formulieren die u digitaal kunt
invullen, opslaan en e-mailen. Maak nieuwe formulieren met gebruiksvriendelijke
tekenfuncties voor formulieren. Exporteer informatie in ingevulde formulieren
zodat u de gegevens kunt sorteren, doorzoeken en analyseren met gangbare
typen database- en spreadsheetbestanden zoals XFDF-, XML-, TXT- en
CSV-bestanden.
––Rechtstreekse interactie met documentmanagementsystemen bij het
opslaan/openen van documenten: Gebruikers kunnen PDF-bestanden
voortaan eenvoudig in gangbare documentmanagementsystemen opslaan.
Directe DMS-toegang is beschikbaar via het menu Bestand, in de portfoliomodus of via Internet Explorer. Vereenvoudiging van dit proces werkt
tijdbesparend en biedt gebruikers bovendien sneller en gemakkelijker toegang
tot de DMS-oplossingen waarmee ze al werken.
––Slimmer zoeken: Geen enkel ander PDF-programma biedt zo’n nauwkeurige
conversie naar doorzoekbare PDF’s. U kunt alles in een document doorzoeken
en vindt dus beslist wat u zoekt. Met de intelligente zoekmethode Looks Like
Search™ kunt u zoeken naar een alfanumeriek patroon in plaats van exacte
tekst, en inhoud zoals burgerservicenummers eenvoudig terugvinden. U kunt
de zoekresultaten automatisch markeren, doorstrepen of onderstrepen en zo
PDF-bestanden nog sneller en eenvoudiger bewerken.
––Gebruiksvriendelijke functie voor vergelijking van documenten: De
documenten die u wilt vergelijken worden naast elkaar als miniaturen
(voorbeeld) weergegeven, met als optie om de visuele en tekstuele verschillen
naast elkaar of in een gecombineerde weergave te bekijken.
––Toegankelijke PDF-bestanden publiceren: Softwareprogramma’s
moeten voor mensen met een beperking worden aangepast om informatie
toegankelijker te maken en navigatie te vereenvoudigen. In sommige sectoren
en bij overheidsinstellingen is toegankelijkheid een wettelijk voorgeschreven
vereiste. Met Power PDF is het mogelijk om PDF-bestanden te maken die
toegankelijk zijn voor de hulpmiddelen en systemen waarvan mensen met een
beperking afhankelijk zijn.
Door al deze functies en opties kan Power PDF aan de behoeften van zelfs de
meest veeleisende organisaties voldoen.
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4. Eenvoudig te implementeren, te ondersteunen en te beheren
Nuance levert al meer dan tien jaar krachtige PDF-oplossingen. We hebben al onze
kennis en expertise ingezet om Power PDF te voorzien van functies die precies
zijn afgestemd op de behoeften van onze veeleisende gebruikers, en om ondernemingen de vereiste hulpmiddelen, ondersteuning en flexibiliteit te bieden voor
een soepele, naadloze implementatie. Power PDF is voorzien van een vertrouwde
gebruikersinterface zoals in Microsoft Office, waardoor iedereen snel aan de slag
kan. Dankzij de online Help is er praktisch geen ondersteuning nodig. Power PDF
vergt weinig geheugen (710 MB) en kan onder Citrix en in andere virtuele
omgevingen worden uitgevoerd, waardoor organisaties alle voordelen van
virtualisatie volledig kunnen benutten.
Kit voor aangepaste installatie en implementatie: Ter ondersteuning van
grote ondernemingen wordt Power PDF geleverd met een kit voor aangepaste
installatie en implementatie. Gegevenstoezicht en -beheer zijn hiermee op
ondernemingsniveau te regelen. Met de kit behouden systeembeheerders de
controle over de opties die voor elke afdeling kunnen worden geïnstalleerd. Dit
versnelt grootschalige implementatie en zorgt voor standaardisering. Met de kit
is ook een aangepaste configuratie mogelijk met connectoren voor Microsoft
SharePoint en andere documentmanagementsystemen.

Met een kit voor aangepaste installatie en implementatie wordt implementatie in ondernemingen
vereenvoudigd en gestandaardiseerd.

Modus Alleen-lezen: Met instellingen in de kit voor installatie en implementatie
kunnen organisaties naleving van de regelgeving afdwingen met scheiding van
taken en least privilege-principes voor toezicht, zoals verplicht gesteld door GAAP,
SOX, GLBA, HIPAA, eDiscovery, en andere interne aanbevolen werkwijzen en
wettelijke voorschriften.
Naleving van PDF/A: Met Power PDF kunnen organisaties eenvoudig voldoen
aan de vereisten voor PDF/A-naleving. Gebruikers zien een melding als een
PDF/A-bestand niet aan de nalevingsvereisten voldoet. De bestanden kunnen
dan direct worden hersteld. Zo wordt nog meer tijd bespaard en zijn de
bestanden gegarandeerd volledig compatibel. De gebruiksvriendelijke PDF/Analevingscontrole van Power PDF kan PDF-bestanden analyseren op naleving van
PDF/A-la, -lb, -2a, -2b, -2u, -3a, -3b en -3u.
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Vooraf gedefinieerde profielen voor het maken van PDF’s: Het is mogelijk
profielen voor het maken van PDF’s te definiëren en te onderhouden. Hierdoor
kunnen IT-afdelingen instellingen hergebruiken en met anderen delen. Dit
betekent dat het maken van PDF’s in de gehele organisatie kan worden
gestandaardiseerd. Met de profielen voor het maken van PDF’s kan de IT-afdeling
toezicht houden op de grootte en compressie van afbeeldingen, het type PDF’s
dat wordt gegenereerd en de mogelijkheid om bij het maken een watermerk op te
geven (zoals Vertrouwelijk of Alleen voor intern gebruik).
Eersteklas ondersteuning van klanten: Binnen de programma’s voor onderhoud en ondersteuning voor Nuance Power PDF kunnen gebruikers een beroep
doen op de medewerkers van de helpdesk en ontvangen zij software-updates
zodra deze beschikbaar zijn. Onze medewerkers zijn wereldwijd vijf dagen per
week tussen 08.00 uur en 20.00 uur lokale tijd voor u beschikbaar, en 90% van de
telefoontjes wordt binnen 60 seconden of nog minder beantwoord. Organisaties
van uiteenlopende grootte kunnen er dus op vertrouwen dat Nuance klaarstaat
om eventuele vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.

5. Eenvoudig aan te schaffen
Power PDF is aantrekkelijk geprijsd zodat iedereen in de organisatie over
krachtige PDF-functies kan beschikken. Wikken en wegen over de functies die
elke medewerker moet krijgen hoeft niet meer. Het is ook niet meer nodig om
meerdere PDF-oplossingen in te zetten om binnen budget te blijven. Nuance
dwingt klanten niet om op een gehoste oplossing over te stappen, en evenmin om
te betalen voor functies die u helemaal niet nodig heeft.
Het licentieprogramma van Nuance Power PDF is begrijpelijk en telt één pagina. De
licentieprocedure is dus eenvoudig.

De conclusie:
Met Power PDF doet u goede zaken
Nuance wil oplossingen leveren die zowel grote als kleinere bedrijven een ervaring
zonder compromissen biedt. Power PDF vormt daarop geen uitzondering: het is
eenvoudig te gebruiken, eenvoudig te implementeren en eenvoudig aan te schaffen.
In het programma gaan toegevoegde waarde en prestaties hand in hand, op een
manier die nooit eerder is vertoond. Gebruikers en organisaties hoeven geen
compromissen meer te sluiten in hun PDF-oplossingen.
Power PDF is specifiek ontwikkeld voor bedrijven. Het programma ondersteunt
beveiligde, geautomatiseerde ondernemingsworkflows om de productiviteit
binnen het bedrijf te verhogen en de algehele naleving te verbeteren. Een
aantrekkelijke prijs die het mogelijk maakt om deze krachtige PDF-oplossing op
praktisch elke pc in de organisatie te installeren, eersteklas ondersteuning van
klanten en een licentieprogramma dat echt goed werkt: dit alles zorgt ervoor dat
de overstap naar Power PDF vanuit zakelijk oogpunt te verantwoorden valt.

Informatie over Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications werkt voortdurend aan het verbeteren van de relatie tussen mensen en technologie. Met
spraak- en taaloplossingen zorgt het bedrijf ervoor dat we op een meer menselijke manier samenwerken met de overvloed aan systemen, apparaten, elektronica, apps en services om ons heen. Dagelijks genieten miljoenen mensen en
talloze bedrijven van de intelligente systemen van Nuance die in staat zijn om te lezen, te begrijpen en te leren, en die zich
aanpassen aan de manier van leven en werken van gebruikers. Ga voor meer informatie naar netherlands.nuance.com.
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