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eCopy PDF Pro Office
Dé slimme PDF-software
voor iedereen die met
multifunctionele printers werkt
eCopy® PDF Pro Office 6, de nieuwste
versie van de toonaangevende PDFoplossing van Nuance, is het slimme
alternatief voor Adobe® Acrobat®.
Zakelijke gebruikers kunnen hiermee
100% compatibele PDF-bestanden
maken, bekijken, converteren, bewerken
en uitwisselen. Bovendien is eCopy PDF
Pro Office de enige PDF-oplossing die
is geïntegreerd in eCopy ShareScan®.
Scannen vanuit een multifunctionele
netwerkprinter naar uw pc is daarmee
een volledig gestroomlijnd proces.
Met eCopy PDF Pro Office 6 maakt u
moeiteloos universeel inzetbare PDFbestanden en beschikt u over de meest
nauwkeurige conversie van PDF naar
Microsoft® Word-, Excel®-, PowerPoint®en Corel® WordPerfect®-documenten.
Verder bevat het programma tal van
unieke functies voor tekstverwerking,
verbinding met de cloud, PDF-beveiliging
en spraakherkenning (Dragon®-notities)
en meer. Hiermee neemt de productiviteit
van het bedrijf aanzienlijk toe tegen een
verrassend lage prijs.

eCopy PDF Pro Office biedt alles wat een onderneming nodig
heeft, voor een prijs waarmee elke medewerker op zijn pc met
PDF's kan werken. Zo vergroot u de productiviteit en ontstaat er
nergens meer vertraging door incompatibele bestandsindelingen.
Met eCopy PDF Pro Office beschikt u over krachtige, unieke
functies, bewezen betrouwbaarheid en opvallend gebruiksgemak.
Het programma vergt weinig geheugen en heeft geen negatieve
invloed op de systeemprestaties. Het is volledig compatibel met
gangbare documentmanagementsystemen, zodat gebruikers
zonder tussenkomst van systeembeheerders gecontroleerd
toegang hebben tot PDF's binnen de hele organisatie.
EEN COMPLETE PDF-OPLOSSING VOOR ZAKELIJKE
GEBRUIKERS
Met eCopy PDF Pro Office, dat speciaal is ontwikkeld voor zakelijke
gebruikers, maakt u heel eenvoudig universeel inzetbare PDF's,
waaronder PDF- en PDF/A-1b-bestanden - rechtstreeks via uw
scanner, MFP of elk programma waarmee u kunt afdrukken. Vanuit
Microsoft Office of Microsoft Windows® converteert u documenten
direct naar PDF. Voor optimale efficiëntie en tijdbesparing kunt u
zelfs meerdere bestanden in één keer converteren. U zet PDF's
nauwkeurig om naar bewerkbare Corel WordPerfect-, Microsoft
Word-, Excel-, PowerPoint- en doorzoekbare XPS-documenten,
compleet met volledig opgemaakte tekst, kolommen, tabellen en
afbeeldingen. Via automatische beeldconversie kunt u groepen
bestanden in één indeling samenvoegen en automatisch naar een
andere indeling converteren.
Het samenstellen van documenten verloopt sneller en eenvoudiger
dan ooit. Bestanden die u wilt combineren of pagina's die u
wilt verwijderen of verplaatsen, hoeft u alleen maar te slepen.
U kunt pagina's in een brondocument (Word, Excel, PowerPoint,
WordPerfect, XPS, JPG, BMP en TIF) bekijken en selecteren en
vervolgens invoegen in een doeldocument.
Extra functies zoals Bates-stempels, volledige zwartmaking,
een geïntegreerde PDF/A-nalevingscontrole en de mogelijkheid om
automatisch alle pagina's van een PDF-document te voorzien van
eigen stempels, maken dit de ideale PDF-oplossing voor bedrijven.
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Better
PDF for Business™
eCopy-oplossingen voor de juridische wereld
Direct naar uw pc scannen
Vereenvoudig het scanproces via integratie met eCopy
ShareScan of vooraf ingestelde scanvoorkeuren. Het programma
kan bijvoorbeeld meerdere mappen bewaken en gebruikers
melden wanneer er nieuwe documenten beschikbaar zijn.

Informatie uit formulieren verzamelen
Met FormTyper™ worden statische formulieren automatisch
geconverteerd naar PDF-formulieren die u kunt invullen,
opslaan en per e-mail verzenden. Exporteer informatie uit één
of meerdere formulieren, zodat u de gegevens kunt sorteren,
zoeken en analyseren met behulp van diverse typen databaseen spreadsheetbestanden.

Slimmer zoeken
Gebruik de intelligente functie Looks Like Search™ en
geavanceerde opties voor gegevensidentificatie om op elk
moment alles wat u nodig heeft te vinden.

Netwerkinstallaties eenvoudig beheren
Profiteer van de krachtige functies voor netwerkimplementatie voor een installatie op maat. Installeer het programma
eenvoudig op afstand voor alle gebruikers binnen het netwerk
en bied iedereen opties voor toegang tot het programma via
ondersteunde gevirtualiseerde softwareomgevingen zoals Citrix®
en Windows Terminal Services. Of geef gebruikers toegang tot
de software via Microsoft Application Virtualization in plaats van
installatie op hun eigen pc.

Documenten optimaal beveiligen
Bepaal wie welke PDF-documenten mag bekijken, afdrukken
en wijzigen door wachtwoorden met codering en toegangsrechten te definiëren. Controleer documenten automatisch
op vertrouwelijke gegevens en maak deze volledig zwart of
comprimeer alle elementen in het PDF-document tot één laag
zodat documenten veilig kunnen worden gedeeld. Gebruik
digitale handtekeningen van uzelf, Microsoft Crypto of andere
leveranciers om documenteigenaren te identificeren.
Dankzij integratie met FileOpen®, software voor het beheer van
digitale rechten, wordt gewaarborgd dat eCopy PDF Pro Office
beveiligde documenten van gebruikers kan openen en rekening
houdt met hun beveiligingsinstellingen.

De toegankelijkheid waarborgen
Voorzie PDF-bestanden automatisch van tags en controleer
eenvoudig of documenten voldoen aan eisen met betrekking
tot toegankelijkheid.

Ga voor meer informatie naar:
http://netherlands.nuance.com
Copyright © 2013 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Nuance, het Nuance-logo, Better PDF For Business, FormTyper en Looks
Like Search zijn handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of zijn
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle overige
handelsmerken die hier worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve
eigenaren.

NIEUW! PROFITEREN VAN TEKSTVERWERKINGSFUNCTIES
IN PDF-BESTANDEN
Als u een document opnieuw wilt vormgeven of de inhoud ervan wilt
bewerken, hoeft u niet meer op zoek te gaan naar het oorspronkelijke
bestand of dit bestand opnieuw te maken. Via de geavanceerde bewerkingsfuncties converteert u PDF-bestanden naar flexibele, dynamische
PDF-documenten met volledige tekstverwerkingsfuncties. Met de vertrouwde
functies voor het bewerken, vet maken, onderstrepen en markeren van tekst
en meer, kunt u PDF-bestanden snel en gemakkelijk wijzigen. Of u nu een
stukje tekst wilt aanpassen of meerdere alinea's met nieuwe inhoud wilt
toevoegen, u beschikt in een handomdraai over een bijgewerkte PDF.
NIEUW! NOTITIES INSPREKEN OM PFD'S NOG SNELLER
TE REVISEREN
Met de geïntegreerde Dragon-notities met spraakherkenning kunt u ideeën
en opmerkingen rechtstreeks bij uw PDF-bestanden inspreken. Dit kost veel
minder tijd dan typen. Het is een snelle, nauwkeurige en handige manier om
nog productiever met PDF's te werken.
EENVOUDIG VERBINDING MAKEN MET DE CLOUD
Dankzij nieuwe connectoren kunt u bestanden openen vanuit veelgebruikte
cloud-services, zoals Box, Google Documenten™, Windows Live®
SkyDrive®, Office 365, Evernote® en Dropbox. Na het aanbrengen van
wijzigingen kunt u de bijgewerkte bestanden weer naar deze sites sturen.
Met de Nuance PDF Create-printer en de PDF Create-assistent is het
eenvoudiger dan ooit om PDF-bestanden af te drukken naar PaperPort®,
het pc-programma van Nuance.
VERBINDEN MET GANGBARE DOCUMENTMANAGEMENTSYSTEMEN
U kunt naadloos werken met Microsoft® SharePoint® Server 2003,
2007 en 2010, Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office 365,
OpenText eDOCS 5.3, 6, [Hummingbird Enterprise™ 5.3 en 6], Autonomy®
Interwoven® WorkSite 8.3, 8.5 en 9, Livelink® ECM - Enterprise Server 9.7
en 10, NetDocuments SaaS cloud-opslag, Worldox® GX2, EMC2
Documentum 6.5 en Xerox® DocuShare 6 en 6.5. U slaat documenten snel
en eenvoudig in documentmanagementsystemen op via het menu Opslaan
als, vanuit de portfolioweergave of rechtstreeks vanuit Internet Explorer®.
Systeemvereisten
• Computer met een Intel® Pentium®
4-processor, of een nieuwere of
gelijkwaardige processor
• Ondersteunde besturingssystemen:
- Windows 8 (32-bits of 64-bits)
- Windows 7 (32-bits of 64-bits) met
Service Pack 1
- Windows Vista (32-bits of 64-bits)
met Service Pack 2
- Windows XP (32-bits) met Service Pack 3
- Windows 2003 of 2008 Server
(Citrix, Active Directory)
• Microsoft Internet Explorer 8 of hoger
• 512 MB RAM, 1 GB aanbevolen
• 700 MB beschikbare ruimte op de
vaste schijf voor programmabestanden,
aanvullende ruimte vereist voor tijdelijke
installatiebestanden

• Toegang tot internet voor productregistratie
en -activering, Dragon-notities en online
programma-updates
•M
 icrosoft .NET Framework 4.0 moet zijn
geïnstalleerd
•D
 vd-romstation (vereist voor installatie)
•R
 uisarme headset-microfoon voor Dragonnotities (niet meegeleverd)
Opmerking: Het programma werkt beter en
sneller als uw computer is uitgerust met een
betere processor, meer geheugen en meer
beschikbare schijfruimte dan minimaal is
vereist.

