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Doelgroep
Zakelijke gebruikers die op zoek zijn naar een slimme,
intuïtieve oplossing voor het maken, converteren, bewerken,
samenstellen, uitwisselen en delen van PDF-documenten en
naar pc-software ter ondersteuning van multifunctionele printers,
voor een naadloze integratie van scan- en PDF-workflows.
eCopy PDF Pro Office 6 is onze toonaangevende PDFoplossing voor het maken, bekijken, converteren, bewerken
en uitwisselen van 100% compatibele PDF-bestanden. Het
programma komt tegemoet aan de uiteenlopende zakelijke eisen
die door de diverse afdelingen in een organisatie aan PDF's
worden gesteld. Verder biedt eCopy PDF Pro Office exclusieve
functies die vooral van pas komen als het gaat om juridische
vereisten of overheidsvoorschriften met betrekking tot PDF/Aen documentbeveiliging. Nuance streeft ernaar uitzonderlijke
licentieprogramma's aan te bieden die zijn afgestemd op de
uiteenlopende behoeften van organisaties, ongeacht hun grootte
en werkgebied. eCopy PDF Pro Office is een toonaangevende
PDF-oplossing die het perfecte alternatief vormt voor Adobe
Acrobat Standard of Professional.

Tagline
Nuance PDF-software helpt uw bedrijf vooruit
Een eersteklas alternatief voor Adobe® Acrobat® om de
uitgebreide mogelijkheden van PDF optimaal te benutten

Functies van eCopy PDF Pro Office:
• Alternatief voor Adobe® Acrobat® zonder dat u functionaliteit
of gebruiksgemak hoeft in te leveren
•G
 estroomlijnd scannen van een multifunctionele netwerkprinter
naar de pc dankzij integratie met eCopy ShareScan
•M
 oeiteloos 100% compatibele PDF-bestanden maken
•P
 DF-bestanden verkleinen voordat u deze afzonderlijk of in
een batch uitwisselt of opslaat
•W
 ijzigingen in PDF-bestanden net zo eenvoudig, flexibel
en interactief aanbrengen als in een echte tekstverwerker
•D
 ocumenten nauwkeurig converteren met inbegrip van
kolommen, afbeeldingen en tabellen die zijn opgeslagen als
Microsoft Word-, Excel- en PowerPoint-documenten
•M
 et één klik papieren documenten naar PDF scannen
•P
 DF's openen of opslaan naar veelgebruikte cloudservices
zoals Box, Google Documenten™, Windows Live® SkyDrive®,
Office 365, Evernote® en Dropbox
• Niet-invulbare formulieren converteren naar een PDF-formulier
dat u kunt invullen, opslaan en e-mailen
• Gegevens uit ingevulde formulieren exporteren, zodat u
informatie gemakkelijk in spreadsheets of databases kunt
zoeken, sorteren en filteren
• Met Dragon-notities heel eenvoudig tekstnotities inspreken
zonder dat u hoeft te typen
• Snel en eenvoudig aangepaste stempels maken en op alle
pagina's toepassen
• Volledige PDF-documentensets rechtstreeks op basis van
meerdere Microsoft Office-documenten maken
• Gewenste onderdelen markeren door een vrij, gemarkeerd
rechthoekig gebied te maken dat over tekst en afbeeldingen
kan worden geplaatst
• Vanuit bedrijfssoftware publiceren, converteren, communiceren
en verbinden met de snelle en gebruiksvriendelijke sneltoetsen
voor Microsoft® Windows® en Microsoft Office
• Flash® en Microsoft Silverlight® in PDF-bestanden insluiten om
pakkende multimediadocumenten te maken
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• Efficiënter samenwerken dankzij annotatiefuncties waarmee
u onder andere notities, stempels en toelichtingen aan PDFdocumenten kunt toevoegen
• Altijd alles vinden wat u nodig heeft dankzij intelligente
zoekmogelijkheden en geavanceerde opties voor
gegevensidentificatie
• Bestanden goed beveiligd uitwisselen door wachtwoorden
met codering en toegangsrechten toe te voegen of door de
inhoud van PDF-documenten terug te brengen tot één laag
• Naadloze integratie en ondersteuning van Nuance
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Productbeschrijvingen
Beschrijving in 25 woorden
eCopy PDF Pro Office is de slimme PDF-partner voor MFP's
waarmee u in een handomdraai PDF-bestanden maakt,
bewerkt en converteert - voor een maximale besparing zonder
concessies.
Beschrijving in 50 woorden
eCopy PDF Pro Office is de slimme PDF-partner voor MFP's
waarmee u in een handomdraai PDF-bestanden maakt,
bewerkt, converteert en uitwisselt - voor een maximale
besparing zonder concessies. De productiviteit binnen uw
bedrijf wordt aanzienlijk verbeterd dankzij efficiënte scanopties,
tekstverwerkingsfuncties, cloud- en DMS-connectiviteit, PDFbeveiliging, gecomprimeerde PDF's en Dragon®-notities.

Plus functies voor ondernemingen, zoals:
• Functies voor netwerkimplementatie waarmee een installatie
op maat mogelijk is
• Ondersteuning van gevirtualiseerde omgevingen: Citrix® en
Windows Terminal Services (installatie/gebruik op thin clients)
• Functies voor volledige zwartmaking
• Bates-stempelfuncties met aanpasbare stempelprofielen
• DMS/ECM-integratie met:
– Microsoft® SharePoint Server 2003, 2007 en 2010
– Windows SharePoint Services (WSS) 3.0
– Microsoft Office 365
– OpenText eDOCS 5.3, 6
(Hummingbird Enterprise™ 5.3 en 6 (2005))
– Autonomy®-Interwoven® WorkSite 8.3, 8.5 en 9
– Livelink® ECM - Enterprise Server 9.7 en 10
van OpenText
– NetDocuments SaaS cloud-opslag
– Worldox® GX2
– EMC2® Documentum 6.5
– Xerox DocuShare 6 en 6.5
• Waarborg van PDF/A-confirmiteit met de geïntegreerde
confirmiteitscontrole en oplossingsverwerking van Nuance
• PDF's rechtstreeks opslaan in en openen vanuit alle bekende
document management systemen (DMS)
• PDF's nog eenvoudiger opslaan in een DMS via het menu
Opslaan als, via de portfolioweergave of rechtstreeks vanuit
Internet Explorer
• Ondersteuning voor beheer van digitale rechten: integratie
met FileOpen
• Ondersteuning van Microsoft Application Virtualization voor
netwerktoegang tot programma's zonder lokale installatie
• Geautomatiseerde afbeeldingsconversie naar PDF: groepen
bestanden in één indeling (TIFF of PDF) samenvoegen en
automatisch naar een andere indeling (TIFF, PDF (alleen
afbeelding) of doorzoekbare PDF) converteren
• Toegankelijkheidscontrole: eenvoudig nagaan of PDFbestanden volledig door schermlezers kunnen worden
gelezen
• Scannen via het netwerk met bewaakte scanpostvakken
• Eenvoudige voorwaarden voor volume- en bedrijfslicenties

Beschrijving in 100 woorden
eCopy PDF Pro Office 6 is de slimme PDF-partner voor MFP's voor een maximale besparing zonder concessies. U brengt
wijzigingen in PDF-bestanden net zo eenvoudig, flexibel en
interactief aan als in een echte tekstverwerker. Daarnaast heeft
u altijd en overal toegang tot uw documenten via veelgebruikte
cloudservices zoals Box, Google Documenten™, Windows
Live® SkyDrive®, Office 365, Evernote® en Dropbox en
documentmanagementsystemen. De productiviteit binnen uw
bedrijf wordt bovendien drastisch verbeterd door uitzonderlijke
scanmogelijkheden, PDF-beveiliging, PDF/A-confirmiteit,
gecomprimeerde PDF's en Dragon®-notities.
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Nieuwe functies en mogelijkheden
Vergeleken met
eCopy PDF Pro
Office 5

Functie

Voordeel

Geavanceerde bewerking

Alleen eCopy PDF Pro Office bevat het nieuwe tabblad Geavanceerde bewerking
waarmee documenten worden geconverteerd en volledig bewerkbaar worden
weergegeven. Hierdoor kunt u documenten veel sneller en gemakkelijker bewerken
zonder dat u een tekstverwerkingsprogramma hoeft te openen.

Nieuw

Verbinding met uw
documenten in de cloud

Dankzij nieuwe connectoren kunnen bestanden worden geopend vanuit
veelgebruikte cloudservices, zoals Box, Google Documenten™, Windows Live®
SkyDrive®, Office 365, Evernote® en Dropbox. U kunt de gewijzigde bestanden
vervolgens weer op deze sites terugzetten. Het is ook mogelijk PDF-bestanden
via de PDF Create-printer en vanuit de PDF Create-assistent naar het programma
PaperPort af te drukken.

Nieuw

PDF/A-confirmiteitscontrole

Verificatie van PDF/A-confirmiteit is eenvoudiger dan ooit: u hoeft alleen de
confirmiteitscontrole uit te voeren op een PDF-bestand. Als een PDF-bestand
niet door de confirmiteitscontrole komt, kunt u met één klik het probleemrapport
en e oplossing opvragen.

Nieuw

Ondersteuning van
documentmanagementsystemen

Dankzij integratie met gangbare documentmanagementsystemen kunnen zakelijke
gebruikers naadloos met documenten werken in een gestroomlijnd proces. DMStoegang is nu mogelijk via het menu Opslaan als, via Internet Explorer en vanuit
portfolio's. Nieuwe DMS-ondersteuning omvat Documentum en Xerox DocuShare.

Verbeterd

Beheer van digitale rechten

De ondersteuning van het beheer van digitale rechten verloopt via de integratie met
FileOpen. PDF-bestanden waarvoor deze beveiliging is ingeschakeld, kunnen niet
worden gekopieerd, opgeslagen, afgedrukt, doorzocht, enzovoort. Met FileOpen
wordt PDF-inhoud gecontroleerd en beveiligd via een beveiligingshandler die
voortaan in eCopy PDF Pro Office 6 wordt ondersteund.

Nieuw

Verbeterde methode voor
het maken van stempels

U maakt handtekeningstempels en aangepaste stempels ter aanvulling op de
standaardset door met de rechtermuisknop op een geselecteerd gebied te klikken.
Stempels kunnen voortaan met één handeling op alle pagina's van een document
worden geplaatst.

Verbeterd

Informatie uit formulieren
verzamelen

U kunt gegevens uit één formulier exporteren naar aanvullende bestandstypen,
zoals XFDF, XML en TXT. U kunt gegevens ook vanuit meerdere formulieren
met dezelfde sets gegevensvelden exporteren naar XML- en CSV-bestanden
die in Microsoft Excel of vergelijkbare spreadsheetprogramma's kunnen worden
geopend.

Nieuw

Kleinere PDF-bestanden
maken

U verkleint bestaande PDF-documenten nu gemakkelijker dan ooit met de nieuwe
functie Bestand verkleinen. Het is ook mogelijk om in de batchmodus meerdere
bestanden tegelijk te verkleinen.

Nieuw

Notities inspreken met
Dragon-notities

U maakt snel en nauwkeurig notities in PDF-bestanden door deze in te spreken.
Het toetsenbord heeft u hiervoor niet meer nodig. Dit gaat veel sneller dan
typen. Een standaardmicrofoon en de meegeleverde functie Dragon-notities zijn
voldoende.

Nieuw

Een voorbeeld bekijken
van PDF-bijlagen bij
e-mailberichten in
Microsoft Outlook

U bekijkt direct een voorbeeld van PDF-bijlagen bij e-mailberichten zonder dat
u ze hoeft te openen.

Nieuw

Aanvullende workflowopties
om PDF's te maken in
MS Office

U kunt een bestand vanuit een Microsoft Office-programma afdrukken naar de
PDF-printer. Het bestand wordt dan in eCopy PDF Pro Office geopend zonder dat
u het lokaal hoeft op te slaan. Het is ook mogelijk om op verschillende plaatsen in
het document pagina's toe te voegen en het document vervolgens af te drukken.

Nieuw

Toegang tot mappen
beperken

Met eCopy PDF Pro Office 6 houdt u meer controle over bedrijfsprocessen door
alleen aan bevoegde personen toegang tot bepaalde mappen te verlenen.

Nieuw

Ondersteuning voor
Microsoft Application
Virtualization

Gebruikers hebben netwerktoegang tot programma's zonder lokale installatie.
De connectiviteit is uitgebreid door ondersteuning van omgevingen met
Microsoft App-V.

Nieuw
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Belangrijkste voordelen
Adobe Acrobat vervangen door een volledige PDFoplossing
Met eCopy PDF Pro Office 6 wordt PDF-software nog slimmer.
Het programma biedt een indrukwekkend scala van functies
die speciaal zijn ontwikkeld om bedrijven van welke omvang
dan ook nog productiever met PDF te laten werken. U beschikt
over alle PDF-functies voor annotaties, markeringen, beveiliging
en compressie, maar ook over aanvullende voorzieningen
die alleen door Nuance worden geleverd, bijvoorbeeld voor
documentconversie, zoekopdrachten, connectiviteit en nog
veel meer.

Professioneel ogende documenten maken
U maakt documenten die er gedrukt net zo verzorgd uitzien
als op het scherm, ongeacht waarheen u ze stuurt of waar u
ze bekijkt. Bundel uiteenlopende typen bestanden en mappen
in fraaie PDF-portfolio's met aantrekkelijke, informatieve
voorbladen, die in elke gangbare PDF-viewer kunnen
worden weergegeven. Het is zelfs mogelijk om afbeeldingen,
grafische elementen, films, audio en 3D-tekeningen aan
PDF-documenten toe te voegen zodat u uw boodschap nog
pakkender voor het voetlicht kunt brengen.
Uw documenten verbinden met de cloud
U kunt opgeslagen documenten voortaan in de cloud opslaan
en openen door rechtstreeks verbinding te maken met Box,
Google Documenten™, Windows Live® SkyDrive®, Office 365,
Evernote® en Dropbox. Zo heeft u overal en altijd toegang
tot uw documenten via het web of de programma's van
ondersteunde mobiele apparaten.

Papier efficiënter converteren naar PDF
Scan papieren documenten nu zonder tijdverspilling met één klik
direct van de scanner of de MFP naar PDF. Kies uit de volgende
PDF-indelingen: alleen afbeelding, doorzoekbaar of bewerkbaar.
U kunt nu in één stap scannen, markeren, doorstrepen of
onderstrepen. U kunt zelfs een centraal netwerkscanpostvak
definiëren en beheren dat verbonden is met eCopy ShareScan®.

Notities inspreken
Voeg met de geïntegreerde functie Dragon-notities uw
ingesproken tekst eenvoudig als notities aan uw PDF toe
zonder te typen. Dit is snel, nauwkeurig, tijdbesparend en
productiever.

PDF-bestanden maken vanuit elk pc-programma dat kan
afdrukken
Maak direct 100% standaard PDF-bestanden met beveiligingsopties die volledig compatibel zijn met alle PDF-viewers.
U kunt zelfs bladwijzers toevoegen en hyperlinks overnemen
als u PDF-documenten maakt vanuit Microsoft Word, Excel en
PowerPoint.

Informatie verzamelen met formulieren
Laat u niet ophouden door alle rompslomp die het invullen
van lange formulieren met zich mee kan brengen. FormTyper™
converteert niet-invulbare formulieren automatisch naar
PDF-formulieren die u digitaal kunt invullen, opslaan en
e-mailen. Maak nieuwe formulieren met gebruiksvriendelijke
tekenfuncties. Exporteer informatie uit ingevulde formulieren
zodat u de gegevens kunt sorteren, zoeken en analyseren met
gangbare database- en spreadsheetbestanden zoals XFDF-,
XML-, TXT- en CSV-bestanden.

Krachtige tekstverwerkingsfuncties gebruiken binnen
één programma
Via de functie Geavanceerde bewerking converteert u PDFbestanden met één klik naar flexibele, dynamische PDFdocumenten met volledige tekstverwerkingsfuncties. U heeft
meer controle over uw bewerkingen en kunt PDF-documenten
sneller dan ooit bijwerken.
Documenten niet opnieuw typen
Als u in andere programma's met PDF-documenten moet
werken, kunt u deze converteren, in plaats van ze opnieuw
te maken. Complexe lay-outs met kolommen, tabellen en
afbeeldingen worden betrouwbaar gereproduceerd in Microsoft®
Word-, Excel®-, PowerPoint®- en Corel® WordPerfect®documenten. U heeft bovendien de volledige controle over uw
spreadsheets en beschikt over functies waarmee u alle pagina's
van een PDF-document in één Excel-werkblad kunt combineren
zodat u niet steeds hoeft te knippen en te plakken. Het is
zelfs mogelijk om in een PDF-document alleen de gewenste
tekstgebieden te selecteren, kopiëren en converteren.

PDF/A-confirmiteit garanderen
Het is nu eenvoudiger dan ooit om te voldoen aan de
vereisten voor PDF/A-confirmiteit. U ziet een melding als een
PDF/A-bestand niet aan de confirmiteitsvereisten voldoet.
De bestanden kunnen dan direct worden hersteld. Zo wordt
nog meer tijd bespaard en zijn de bestanden gegarandeerd
volledig compatibel. De PDF/A-confirmiteitscontrole kan PDFbestanden analyseren op confirmiteit van PDF/A-1a, -1b, -2a,
-2b en PDF/A-2u.
Documenten rechtstreeks in
documentmanagementsystemen opslaan
Gebruikers kunnen PDF-bestanden voortaan gemakkelijker
dan ooit in gangbare documentmanagementsystemen opslaan.
Directe DMS-toegang is beschikbaar via het menu Opslaan als,
in de portfoliomodus of via Internet Explorer. Vereenvoudiging
van dit proces werkt tijdbesparend en biedt gebruikers
tegelijkertijd sneller en gemakkelijker toegang tot de DMSoplossingen waarmee ze al werken.

Documenten eenvoudig combineren en samenstellen
Combineer bestanden en verwijder of verplaats pagina's
door deze te slepen. Bekijk en selecteer pagina's in een
brondocument, zoals Microsoft Word, Excel, PowerPoint,
WordPerfect, JPG, TIF of XPS, om deze in een doeldocument
in te voegen. U hoeft de pagina's alleen naar het PDF-bestand
te slepen.
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Slimmer zoeken
Van alle PDF-oplossingen biedt eCopy PDF Pro Office u de
meest nauwkeurige conversie naar doorzoekbare PDF's.
Doorzoek alles in een document, zelfs de inhoud van
bladwijzers en opmerkingen. U 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 zo eenvoudig telefoonnummers, e-mailadressen
en creditcardnummers vinden. U kunt de zoekresultaten
automatisch markeren, doorstrepen of onderstrepen en zo
PDF-bestanden nog sneller en eenvoudiger bewerken.
Verbeterde documentbeveiliging
Bepaal wie documenten mogen bekijken, afdrukken en
wijzigen door wachtwoorden met beveiligde 128-of 256-bits
AES-codering en toegangsrechten voor PDF's te definiëren.
Documenten kunnen goed beveiligd worden uitgewisseld
dankzij de geavanceerde functie voor zwartmaking, de
automatische documentinspectie en verwijdering van
vertrouwelijke gegevens. Identificeer documenteigenaren
via digitale handtekeningen van bijvoorbeeld Microsoft
Crypto of derden. Voor een optimale beveiliging kunt u
ook alle vertrouwelijke informatie uit een document, zoals
handtekeningen, stempels, markeringen, annotaties, ingevulde
formuliervelden en grafische elementen comprimeren tot één
laag. Deze functie is vooral handig als u wilt voorkomen dat
documenten bij het archiveren worden aangepast.

Copyright © 2013 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Nuance, het Nuance-logo, eCopy, Documentum, Dragon, FormTyper, PaperPort en ShareScan
zijn handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of zijn dochterondernemingen in de
Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken
of geregistreerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.

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 XP (32-bits) met Service Pack 3
– Windows Vista (32-bits of 64-bits) met Service Pack 2
– 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
• Microsoft .NET Framework 4.0 moet zijn geïnstalleerd
• Ruisarme headset-microfoon voor Dragon-notities
(niet meegeleverd)
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.
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