
Document Imaging Solutions
Nuance Power PDF

Comparison Chart

PDF-oplossingen  
vergelijken 
Power PDF Advanced vergeleken met  
Adobe Acrobat XI Standard en  
Adobe Acrobat XI Professional 

Adobe Acrobat XI 
Standard*

Adobe Acrobat XI 
Professional*

Power PDF 
Advanced

Compatibiliteit

Gebruikersinterface met een lint zoals in Microsoft Office 
voor minimaal leertraject en maximale productiviteit •

Compatibel met Microsoft Windows® 7, 8, 8.1 • • •
Compatibel met Microsoft® Office 2013, 2010 en 2007 • • •
Aanpasbare werkbalk Snelle toegang met snelkoppelingen 
naar functies en opties voor elke gebruiker • • •

Werkbalk en/of menuopdrachten voor Microsoft Word, 
Excel®, PowerPoint® • • •

Opdracht in snelmenu in Windows Verkenner • • •
Ondersteuning van tal van 
documentmanagementsystemen zoals Open Text eDOCS 
(Hummingbird Enterprise) Autonomy Interwoven Worksite, 
Livelink, NetDocuments, Worldox GX3, Documentum, 
Xerox DocuShare, Therefore, Microsoft Office 365 en 
SharePoint (DMS)

• • •

Ondersteuning van LexisNexis® CaseMap®, software voor 
rechtszaakbeheer • • •

Toegankelijkheid van PDF-documenten controleren • •
PDF/A-conformiteitscontrole voor PDF/A-1a, -1b, -2a, -2b 
en -2u • •

PDF/A-conformiteitscontrole volgens de allernieuwste 
PDF/A-3-niveaus • •

Toegang tot documenten die zijn opgeslagen in cloud-
services zoals Evernote® en Dropbox® •

PDF-bestanden via Nuance Cloud Connector openen en 
opslaan in gangbare cloud-opslagservices zoals Google 
Drive, Windows Live SkyDrive, Box en nog veel meer

•

Ondersteuning voor Citrix®, Windows Terminal Services en 
Microsoft App-V • • •

API-mogelijkheden (programmeerinterface) • • •
Configuratiefuncties voor netwerkinstallatie op maat • • •

* Deze tabel dient ter vergelijking en geeft geen volledig overzicht van alle functies en opties van elk vermeld product. Voor vergelijkingsdoeleinden wordt uitsluitend een indicatie 
gegeven van minimale functies en opties. Adobe-producten bevatten mogelijk aanvullende functies en opties die niet worden vermeld.
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2 Adobe Acrobat XI 
Standard*

Adobe Acrobat XI 
Professional*

Power PDF 
Advanced

Installeren in Reader-modus om naleving van aanbevolen 
werkwijzen en wettelijke voorschriften af te dwingen en 
hierop toe te zien (aanpassingskit)

•

Invoegtoepassingen uitschakelen (aanpassingskit) • • •
Alleen geselecteerde connectoren installeren 
(aanpassingskit) •

Online Help zodat gebruikers tijdens het werken met Power 
PDF toegang hebben tot de meest recente informatie • • •

PDF’s maken

Vanuit vrijwel alle pc-programma's PDF's maken • • •
Create-assistent of vergelijkbaar hulpprogramma •
Direct via de scanner PDF's maken • • •
Scannen met één muisklik, gecombineerd met technologie 
voor automatisch zoeken en markeren •

Direct vanuit Microsoft Word, Excel en PowerPoint PDF's 
maken • • •

PDF's maken en automatisch verzenden als e-mailbijlage 
vanuit Word, Excel en PowerPoint • • •

E-mailberichten en -mappen van Microsoft Outlook of 
Lotus Notes archiveren als PDF-bestanden • • •

Bestanden maken en als PDF aan e-mail bijvoegen vanuit 
Microsoft Outlook • • •

Direct vanuit Internet Explorer PDF's van webpagina's 
maken • • •

Automatisch PDF's maken van meerdere bestanden • • •
Automatisch meerdere bestanden in één PDF-document 
samenvoegen • • •

Inhoud van bewaakte mappen verwerken om routinetaken 
voor het maken van PDF- en TIFF-bestanden van allerlei 
bronindelingen te automatiseren

•

Bestanden samenvoegen tot één PDF-document en 
bladwijzers genereren op basis van bestandsnamen • • •

PDF-pakketten maken en verzenden • • •
PDF-portfolio's maken en verzenden • •
ISO-standaard PDF/A-1b-bestanden maken voor optimale 
archivering • • •

PDF/A-bestanden maken conform de allernieuwste  
PDF/A-2- en PDF/A-3-niveaus • • •

PDF-bestanden in zwart-wit (grijstinten) maken van 
kleurenoriginelen • • •

Ondersteuning van PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 en 1.7 • • •
PDF-MRC's maken (zeer gecomprimeerde PDF-
beeldbestanden in kleur, tot 8 keer kleiner) • • •

Hyperlinks en metagegevens behouden en bladwijzers 
en opmerkingen toevoegen uit Microsoft Word, Excel en 
PowerPoint

• • •

Gelaagde documentpagina's in één PDF • • •

* Deze tabel dient ter vergelijking en geeft geen volledig overzicht van alle functies en opties van elk vermeld product. Voor vergelijkingsdoeleinden wordt uitsluitend een indicatie 
gegeven van minimale functies en opties. Adobe-producten bevatten mogelijk aanvullende functies en opties die niet worden vermeld.
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* Deze tabel dient ter vergelijking en geeft geen volledig overzicht van alle functies en opties van elk vermeld product. Voor vergelijkingsdoeleinden wordt uitsluitend een indicatie 
gegeven van minimale functies en opties. Adobe-producten bevatten mogelijk aanvullende functies en opties die niet worden vermeld.

Adobe Acrobat XI 
Standard*

Adobe Acrobat XI 
Professional*

Power PDF 
Advanced

Direct inzetbare PDF-profielen - PDF's maken met vooraf 
gedefinieerde of eigen instellingen • • •

Direct standaard en persoonlijke watermerken en stempels 
invoegen • • •

Instelbare PDF-compressie en -resolutie • • •
PDF-beeldbestanden samenvoegen met normale PDF-
bestanden (met lettertypen) • • •

Aangepaste kop- en voetteksten toevoegen aan PDF's 
(paginanummering) • • •

PDF's met tags maken • • •
PDF’s beveiligen

Wachtwoorden met beveiligde 40-, 128- en 256-bits 
codering en machtigingen toevoegen aan PDF's • • •

Digitale handtekeningen aan PDF-bestanden toevoegen • • •
Opmerkingen en metagegevens (privégegevens) 
verwijderen via documentinspectie • • •

Documenten snel en eenvoudig beveiligen door 
beveiligingsprofielen te slepen •

Voor ondersteuning van documenten die met FileOpen® 
zijn beveiligd (beheer van digitale rechten) is een 
invoegtoepassing vereist

Hiervoor is een 
invoegtoepassing 

nodig

Hiervoor is een 
invoegtoepassing 

nodig
•

Documentannotaties terugbrengen tot één laag om 
bijvoorbeeld tekstvakken, stempels, markeringen en 
ingevulde formuliervelden permanent te maken om 
ongewenste wijzigingen te voorkomen

Alleen 
formuliervelden en 

lagen
•

Meerdere bestanden in de oorspronkelijke indeling 
verzenden in een gecodeerde PDF-envelop • • •

Tekst en afbeeldingen definitief verwijderen uit PDF-
bestanden (zwart maken) • •

Eigenschappen toevoegen voor tekst zwart maken, 
waaronder kleur, zwartmaakcodes en aangepaste 
tekstlagen

• •

PDF-documenten converteren naar opgemaakte Microsoft 
Word-documenten (.doc, .docx, .rtf) • • •

PDF-formulieren converteren naar invulbare Microsoft 
Word-formulieren •

Superieure conversienauwkeurigheid met OCR van 
OmniPage® OCR overig OCR overig •

Automatische taalselectie voor OCR bij conversie van 
meertalige documenten •

Batchconversie van PDF-bestanden naar TIFF-bestanden 
van één pagina •

Batchconversie van PDF-bestanden naar doelindelingen • • •
PDF-documentpagina's bekijken als miniatuur •
Specifieke pagina's of paginabereik converteren •
Opmaak en tekstomloop in kolommen behouden • • •
Converter-assistent of vergelijkbaar hulpprogramma •
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* Deze tabel dient ter vergelijking en geeft geen volledig overzicht van alle functies en opties van elk vermeld product. Voor vergelijkingsdoeleinden wordt uitsluitend een indicatie 
gegeven van minimale functies en opties. Adobe-producten bevatten mogelijk aanvullende functies en opties die niet worden vermeld.

Adobe Acrobat XI 
Standard*

Adobe Acrobat XI 
Professional*

Power PDF 
Advanced

Kop- en voetteksten van PDF's behouden in Microsoft 
Word •

PDF's converteren naar Microsoft Excel-werkbladen en 
-werkmappen (.xls, .xlsx)

Alleen 
.xlsx-werkmappen

Alleen 
.xlsx-werkmappen •

PDF-bestanden met tabellen op meerdere pagina's 
samenvoegen in één Excel-werkblad • • •

PDF's converteren naar Corel® WordPerfect® (.wpd) •
PDF's converteren naar PowerPoint 2007, 2010, 2013 
(.pptx) • •

Hyperlinks behouden (.doc, .docx, .wpd, .xls, .xlsx)
Alleen voor .doc, 

.docx
Alleen voor .doc, 

.docx •

Gescande PDF's (alleen beeld) converteren naar Microsoft 
Word-, Excel- en Corel WordPerfect-bestanden

Geen WordPerfect Geen WordPerfect

Gescande PDF's (alleen beeld) converteren naar 
doorzoekbare PDF-bestanden (tekst onder afbeelding) • • •

Gescande PDF's (alleen beeld) converteren naar 
gecomprimeerde MRC-PDF's (gemiddeld 8 keer kleiner) • • •

PDF's converteren naar XPS (.xps) •
XPS converteren naar PDF • • •
Tabellen extraheren uit PDF's en in Excel- of Word-
documenten plaatsen • • •

Gedeelten van pagina's via OCR converteren naar Word, 
Excel, PowerPoint, WordPerfect  (gescande PDF's (alleen 
beeld) en normale PDF's)

•

Voorlezen van tekst via de tekst-naar-spraak-module (TTS) 
RealSpeak®

Gebruikt op 
het systeem 

geïnstalleerde 
stembestanden

Gebruikt op 
het systeem 

geïnstalleerde 
stembestanden

•

Tekst in PDF-bestanden als audiobestanden opslaan •
PDF’s weergeven en bewerken en samenwerken met PDF’s

PDF-documenten bekijken • • •
Paginaminiaturen bekijken en ermee navigeren • • •
Een voorbeeld bekijken van PDF-bijlagen bij 
e-mailberichten in Microsoft Outlook 2007, 2010 en 2013 • • •

PDF's die vanuit Microsoft Office zijn gemaakt, openen 
zonder deze eerst op te slaan •

Direct toegang tot veelgebruikte PDF's via het menu 
Favorieten • • •

PDF-pakketten weergeven en beheren • • •
PDF-portfolio's weergeven en beheren • • •
Pagina's in een document beheren (pagina's verplaatsen, 
nieuwe pagina's, pagina's invoegen, extraheren, bijsnijden, 
draaien en verwijderen)

• • •

Documenten samenstellen in speciale weergave (pagina's 
invoegen, extraheren, vervangen, verwijderen, splitsen, 
hernummeren, slepen, kop- en voetteksten beheren)

• • •

Eenvoudigweg pagina's voor het doeldocument selecteren 
via een tabbladweergave van alle documentpagina's •
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* Deze tabel dient ter vergelijking en geeft geen volledig overzicht van alle functies en opties van elk vermeld product. Voor vergelijkingsdoeleinden wordt uitsluitend een indicatie 
gegeven van minimale functies en opties. Adobe-producten bevatten mogelijk aanvullende functies en opties die niet worden vermeld.

Adobe Acrobat XI 
Standard*

Adobe Acrobat XI 
Professional*

Power PDF 
Advanced

Documentbatches verwerken met verschillende 
opdrachten (pagina's invoegen, extraheren en verwijderen; 
watermerken en stempels toepassen; tekst zoeken en 
zwart maken; documenten inspecteren; documenten 
afdrukken)

• •

Documenten naast elkaar vergelijken (PDF-PDF en 
PDF-Word) • •

Bestanden rechtstreeks uit een DMS openen met de 
bladerknoppen bij het vergelijken van documenten • • •

Revisies in PDF's opslaan, volgen en openen •
PDF-pagina's bewerken (knippen, kopiëren, plakken, 
verplaatsen, verwijderen) • • •

PDF's verkleinen via optimalisatie Basis Basis • •
PDF's via e-mail naar een faxapparaat verzenden •
Afdrukken met opmerkingen voor efficiëntere revisie • • •
Opmerkingen migreren naar een andere PDF voor 
eenvoudige samenwerking en revisie • •

Bekende functies voor opmerkingen en markering (tekst 
markeren, tekstfunctie, typemachine, tekst onderstrepen, 
toelichtingen, tekst doorstrepen, stempels)

• • •

Opmerkingen automatisch vullen met gemarkeerde en 
geannoteerde tekst • • •

Opmerkingen zoals ingevoegde, vervangen of verwijderde 
tekst, nauwkeurig aangeven via Actieve markering • • •

Tekenfuncties (voor opmerkingen) zoals lijn, rechthoek, 
potlood, ovaal, veelhoek en wolk • • •

Rasters, uitlijnen op rasters en aangepaste tekenhulplijnen • • •
Gesproken notities in PDF-bestanden maken met behulp 
van Dragon Notes •

Nieuwe stempels maken op basis van geselecteerde 
pagina-elementen 

Alleen op basis van 
objecten

Alleen op basis van 
objecten •

Stempels toepassen op één pagina of op alle pagina's  
Slechts één pagina 

per keer
Slechts één pagina 

per keer •

Spelling controleren in opmerkingen en formuliervelden • • •
Digitale documenthandtekeningen toevoegen, beheren, 
bekijken en ermee navigeren • • •

Illustratiebibliotheek ordenen en beheren •
Watermerkbibliotheek ordenen en beheren • • •
Bibliotheek met beveiligingsprofielen ordenen en beheren • • •
Stempelbibliotheek ordenen en beheren • • •
Bibliotheek met beveiligingsenveloppen ordenen en 
beheren •

Aangepaste acties voor bladwijzers of hyperlinks (bestand 
of webpagina openen, geluid afspelen, enzovoort) •

Koppelingen en bladwijzers in documenten behouden bij 
het vervangen van pagina's in een document • • •
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Adobe Acrobat XI 
Professional*

Power PDF 
Advanced

Documenten splitsen of extraheren op basis van 
bestandsgrootte, paginabereik, lege pagina, pagina-
inhoud en bladwijzers

Minder opties Minder opties •

Instellen dat alleen in bepaalde mappen bestanden kunnen 
worden geopend en opgeslagen •

Documentlagen beheren Lagen in PDF-bestanden 
in- of uitschakelen, weergeven of verbergen en naar wens 
vergrendelen Lagen selecteren en samenvoegen, de 
bijbehorende eigenschappen bekijken en wijzigen en zelfs 
afdrukinstellingen per laag bepalen

Geen samenvoeging • •

Afbeeldingen en illustraties verplaatsen, vergroten/
verkleinen, draaien, spiegelen, ordenen, groeperen, 
knippen, kopiëren, plakken en de transparantie ervan 
instellen

• • •

Geavanceerde zoek- en indexeringsfuncties voor 
documenten, tekst in documenten, opmerkingen en 
bladwijzers

Basisindexering • •

PDF-bestanden net als in een tekstverwerker bewerken 
met de geavanceerde editor •

Patronen zoeken — Met de intelligente zoekmethode 
Looks Like Search™ kunt u snel zoeken naar een 
alfanumeriek patroon in plaats van exacte tekst. Zo 
kunt u bijvoorbeeld eenvoudig datums, e-mailadressen 
en creditcard- of telefoonnummers vinden. Vooraf 
gedefinieerde patronen kiezen of zelf patronen maken.

Alleen via de functie 
Zwart maken; 

patronen kunnen niet 
worden gemaakt

•

Zoekresultaten automatisch markeren, doorstrepen, 
onderstrepen of zwart maken

Alleen zwart maken •

Tekst in PDF-bestanden bewerken • • •
Tags in PDF-bestanden bewerken • •
Documentbladwijzers en -opmerkingen toevoegen, 
beheren, bekijken en ermee navigeren • • •

Inhoudsopgave maken op basis van bladwijzers •
Hyperlinks invoegen • • •
Meetfunctie voor afstand, omtrek en oppervlakte • • •
Programma- of geluidsbestanden bijvoegen bij PDF's • • •
Film-, Flash®-, Silverlight®, 3D-inhouds- of 
geluidsbestanden insluiten in PDF's

Geen Silverlight •

Ondersteuning van 3D-inhoud in PDF's • • •

Meerdere boekjes afdrukken met behulp van Impositie 
Alleen eenvoudige 

boekjes
Alleen eenvoudige 

boekjes •

Niet-ernstige problemen met betrekking tot PDF/A-
conformiteit verhelpen met de conformiteitscontrole of met 
de opdracht Opslaan als PDF/A

• •

TIFF-bestanden in batches naar PDF-bestanden met 
alleen beeld of doorzoekbare PDF-bestanden converteren, 
en PDF-bestanden naar TIFF converteren

•

Eén of meer documenten voorzien van Bates-stempels • •
Ondersteuning van netwerkscannen en eCopy ShareScan® 
met bewaakte scanpostvakken •

* Deze tabel dient ter vergelijking en geeft geen volledig overzicht van alle functies en opties van elk vermeld product. Voor vergelijkingsdoeleinden wordt uitsluitend een indicatie 
gegeven van minimale functies en opties. Adobe-producten bevatten mogelijk aanvullende functies en opties die niet worden vermeld.
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Adobe Acrobat XI 
Standard*

Adobe Acrobat XI 
Professional*

Power PDF 
Advanced

PDF-formulieren

PDF's automatisch converteren naar invulbare 
PDF-formulieren • • •

Nieuwe formulieren maken of formulieren bewerken • • •
Formulierelementen tekenen en bewerken (tekstvelden, 
knoppen, vervolgkeuzelijsten, selectievakjes, 
keuzerondjes)

• • •

Velden voor digitale handtekening maken in formulieren • • •
Ondersteuning van dynamische, op XML gebaseerde 
formulieren • • •

Formuliergegevens importeren en exporteren • • •
Aangepaste acties voor formulierobjecten (zoals 
formuliergegevens importeren, geluiden afspelen, 
bestanden of webpagina's openen)

• • •

Ondersteuning van JavaScript • • •
Tabvolgorde voor formuliervelden instellen • • •

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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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.


