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Nuance Power PDF 
staat voor PDF   
zonder compromissen.
Samenwerking en productiviteit voor  
een prijs die te verantwoorden valt.
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PDF is de standaardindeling bij bedrijven om samen aan 
documenten te werken. Toch ontbreekt het de meeste 
professionals aan goede functies voor echte productiviteit 
en samenwerking. Tot nu toe moesten veel gebruikers en 
organisaties noodgedwongen compromissen sluiten bij het 
kiezen van PDF-software.

Met Nuance® Power PDF behoort dat tot het verleden. 
Nuance Power PDF biedt alle functies die u voor 
welke taak dan ook nodig heeft, voor een prijs die te 
verantwoorden valt.

Nuance Power PDF  
is een vernieuwende  
PDF-oplossing met  
toegevoegde waarde, 
ongeëvenaarde prestaties
en gebruiksgemak.
PDF zonder compromissen.
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Voordelen van Nuance Power PDF 

 – Vertrouwde, intuïtieve 
gebruikersinterface met een 
lint zoals in Microsoft Office 
voor een minimaal leertraject en 
maximale productiviteit.

 – Een aanpasbare werkbalk 
Snelle toegang zodat gebruikers 
snelkoppelingen kunnen maken 
naar hun favoriete functies en 
opties.

 – Functie voor het zoeken 
van patronen: Met de 
intelligente zoekmethode 
Looks Like Search™ zoeken 
naar een alfanumeriek patroon 
in plaats van exacte tekst om 
telefoonnummers, e-mailadressen 
en kredietkaartnummers en nog 
veel meer snel te vinden.

 – Integratie met Dragon Notes: 
Gebruikers kunnen sneller en 
productiever werken door notities 
in PDF-bestanden niet meer te 
typen maar in te spreken.

 – Conversie van TIFF-bestanden 
in batches en functie voor 
bewaakte mappen om 
routinetaken voor het maken 
en converteren van PDF’s 
en het uitvoeren van OCR te 
automatiseren.

 – Ondersteuning van 
SharePoint 2013 en andere 
documentmanagementsystemen 
die rechtstreeks toegankelijk zijn 
via de menuopties “Opslaan als” of 
“Openen” zodat u uw documenten 
snel naar de meest geschikte 
bestemming kunt verzenden.

Waarom hebben bedrijven behoefte aan een 
betere PDF-oplossing?
Professionals en bedrijven hebben behoefte aan een krachtige, betaalbare, 
intuïtieve oplossing die eenvoudig te implementeren is en die naadloos 
in de bestaande omgeving kan worden geïntegreerd. Nuance Power PDF 
voorziet in al deze behoeften. Er is geen ander programma waarin functies 
en toegevoegde waarde zo goed hand in hand gaan. Met Nuance Power PDF 
profiteren gebruikers van een vertrouwde, intuïtieve interface waarmee ze 
moeiteloos kunnen werken. Daarom is Nuance voor organisaties van  
uiteenlopende grootte uitgegroeid tot het beste alternatief voor Adobe. 

Voordelen van Power PDF 
Veel betere gebruikerservaring: Er is nu een alternatief voor Adobe Acrobat 
met een intuïtieve interface die gebruikers al kennen van Microsoft Office. De 
oplossing is bovendien voorzien van een indrukwekkende hoeveelheid functies 
die speciaal zijn ontwikkeld om zakelijke gebruikers productiever te laten werken.

Papier productiever converteren naar PDF: Verspil geen tijd meer en 
scan papieren documenten met één klik direct van de scanner naar PDF. Scan 
naar de standaard PDF-beeldindeling of naar doorzoekbare of bewerkbare 
PDF-indelingen. U kunt nu in één stap scannen, markeren, doorstrepen of 
onderstrepen.

Notities inspreken: Met de geïntegreerde spraakherkenning van Dragon Notes 
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.

Tekstverwerkingsfuncties in PDF-bestanden gebruiken: Als u een docu-
ment 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. Dankzij vertrouwde functies, zoals tekstbewerking, vet maken, onder-
strepen en markeren, kunt u PDF-bestanden snel en gemakkelijk bewerken.

Toegang tot uw documenten in de cloud: U kunt opgeslagen documenten 
voortaan in de cloud opslaan en openen door rechtstreeks verbinding te maken 
met gangbare sites voor cloud-opslag. Zo heeft u overal en altijd toegang tot uw 
documenten via het web of de programma’s van ondersteunde mobiele apparaten.

Naleving van beleidsregels met betrekking tot de dossier- en  
documentcyclus stimuleren: Gebruikers kunnen PDF-bestanden voortaan 
gemakkelijker dan ooit in gangbare documentmanagementsystemen (DMS)  
opslaan. Vereenvoudiging van dit proces werkt tijdbesparend en biedt  
gebruikers bovendien sneller en gemakkelijker toegang tot de DMS-oplossingen 
waarmee ze al werken.
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Slimmer zoeken: U kunt alles in een document doorzoeken, 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 kredietkaartnummers vinden.

Verbeterde documentbeveiliging: Bepaal wie uw documenten mag 
bekijken, afdrukken en wijzigen met behulp van wachtwoorden met beveiligde 
128-of 256-bits AES-codering en toegangsrechten voor PDF’s. Documenten 
kunnen goed beveiligd worden uitgewisseld dankzij de geavanceerde functie 
voor zwartmaking, de automatische documentinspectie en verwijdering van 
vertrouwelijke gegevens.

Netwerkinstallaties eenvoudig beheren: Profiteer van de krachtige functies 
voor netwerkimplementatie waarmee een installatie op maat mogelijk is. 
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.

Power PDF is een vernieuwende 
PDF-oplossing met toegevoegde 
waarde, ongeëvenaarde prestaties 
en gebruiksgemak. Dankzij de 
overvloed aan indrukwekkende 
functies kunnen zakelijke 
gebruikers nog productiever 
werken.
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Power PDF voor de gezondheidszorg
Geef zorgverleners en medewerkers bij zorginstellingen 
de PDF-oplossing waaraan ze behoefte hebben.

Veel ziekenhuizen en klinieken hebben het over ‘papierloos werken’, maar 
zelfs wanneer er sprake is van een volledig geïmplementeerd EPD moeten er 
nog steeds grote hoeveelheden papieren documenten in ontvangst worden 
genomen en verwerkt. Papierloos werken omvat meer dan alleen minder of 
niet afdrukken in het ziekenhuis. Het wil ook zeggen dat zorgverleners en 
medewerkers bij zorginstellingen beschikken over een PDF-oplossing waar-
mee ze administratieve, HIM (Health Information Management) en medische 
workflows kunnen ondersteunen.

Power PDF helpt zorginstellingen bij hun belangrijkste processen:

– Workflows voor patiëntregistratie
– Dossiers beheren en archiveren
– Patiëntendossiers beoordelen en samenwerken
– Documenten produceren en samenstellen
– Persoonlijke medische gegevens beveiligen 

Power PDF helpt zorginstellingen 
‘papierloos te werken’ binnen hun 
belangrijkste documentworkflows.

Power PDF voor de juridische sector
Van dossierbeheer tot ondersteuning voor rechtszaken, 
PDF is de standaardindeling voor juridische documenten.  
Juridische professionals en advocatenkantoren hebben behoefte aan een oplossing 
waarmee flexibel kan worden ingespeeld op de uiteenlopende eisen waarmee ze in 
hun praktijk worden geconfronteerd. Maar zonder dat concessies worden gedaan aan 
de integriteit van informatie en de beveiliging van gegevens.

Power PDF helpt juridische professionals en advocatenkantoren een 
verbetering van dossierbeheer en van ondersteunende werkzaamheden voor 
rechtszaken te realiseren en ondersteunt de belangrijkste processen:

–  Contracten controleren en van revisiemarkeringen voorzien
–  Dossiers beheren en documenten archiveren
–  Formulieren beheren
–  Documenten via e-discovery verwerken
–  Privileges controleren en zwartmaking
–  Documenten samenstellen en produceren
–  Bates-nummering
–  Digitale indiening van stukken bij het hof met PDF/A-conversie en nalevingscontrole

Met Power PDF verlopen 
zakelijke processen veel sneller 
terwijl de integriteit van informatie 
en de beveiliging van gegevens 
gewaarborgd blijft.

Legal  
uncompromised.

Healthcare  
uncompromised.
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Power PDF voor de financiële dienstverlening
Het juiste evenwicht vinden tussen beveiliging, toezicht,  
krachtige functies voor medewerkers en kosten. 
Tegenwoordig vragen klanten dat 
de dienstverlening onmiddellijk en 
de klok rond toegankelijk is, terwijl 
de wet steeds meer eisen stelt 
aan de privacy en het bewaren en 
controleren van financiële dossiers. 
Dit alles heeft financiële instellingen 
ertoe aangezet om transacties en 
informatie online te beheren en 
verwerken.

PDF-documenten vormen echter 
nog steeds een uitdaging voor 
bedrijven die het juiste evenwicht 
proberen te vinden tussen toezicht, 
beveiliging, krachtige functies voor 
medewerkers en kosten.

Power PDF helpt financiële 
instellingen efficiënt hun werk 
te doen in een online omgeving, 
terwijl de beveiliging en integriteit 
van vertrouwelijke informatie 
gewaarborgd blijven:
– Financiële dossiers beheren en  
 archiveren
– Persoonlijke gegevens beveiligen  
 en voldoen aan de regelgeving   
 op het gebied van de privacy van  
 financiële gegevens
– Documenten samenstellen en  
 samenwerken
– Formulieren beheren
– Beleid met betrekking tot het  
 beheer van rechten met FileOpen  
 naleven

Power PDF helpt financiële 
instellingen om transacties 
en informatie online op een 
beveiligde en rendabele manier 
te beheren en te verwerken.

Financial Services 
uncompromised.
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Met Nuance Power PDF beschikken professionals 
over een vertrouwde, intuïtieve interface waarmee ze 
moeiteloos kunnen werken. Daarom is Nuance voor 
organisaties van uiteenlopende grootte uitgegroeid tot 
het beste alternatief voor Adobe.
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Copyright © 2014 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Eigendomsrechten Nuance. Nuance en het Nuance-logo zijn 
handelsmerken en/of geregistreerde 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.

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 over-
vloed 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.


