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Maak kennis met  
Nuance Power PDF 
voor de financiële 
dienstverlening 
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Tot nu toe moesten financiële instellingen en 
professionals noodgedwongen compromissen 
sluiten bij het kiezen van PDF-software.   
Dankzij Nuance Power PDF hoeft dat niet meer. 
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Compromissen die PDF-gebruikers 
noodgedwongen moeten sluiten. 

Compromis 1: Adobe 
– Betalen voor onnodige functies. 
– Beperkt aantal licenties vanwege  

de kosten. 
– Tijdrovende licentiecontroles. 

 
Compromis 2: Goedkoop alternatief 

– Belangrijke functies ontbreken. 
– Beveiliging niet optimaal.  
– Twijfelachtige ondersteuning. 

 

“[vroeger] …kochten we 

niet voor iedereen een 

licentie... Met Nuance 

kunnen we voor elke 

medewerker [PDF] kopen. 

Met als bijkomend 

voordeel dat we een 

aantal bedrijfsprocessen 

kunnen veranderen." 

 

– Nuance PDF-klant 
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De oplossing? Krachtige PDF zonder 
compromissen voor een fantastische prijs. 

€ 169,99 

PDF zonder compromissen en beperkingen 
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Alle krachtige functies die financiële instellingen 
nodig hebben via een vertrouwde interface. 

Er waren slechts twee 

bedrijven op de markt 

met producten die alle 

functies hadden die 

we zochten - Adobe 

and Nuance... 

 

– Nuance PDF-klant 

 

• Documenten 

samenstellen 

• OCR/doorzoekbare PDF 

• DMS-connectoren 

• Cloud-connectoren 

• Metagegevens 

verwijderen 

• Batchconversie 

• Bates-nummering 

• Digitale handtekeningen  

• Configureerbare 

workflows 

• Functieblokkering 

• Conversie PDF<>Office 

• Digitale formulieren 

maken en converteren 

• Bladwijzers 

• Portfolio's 

• Stempels 

• Markeringen en 

opmerkingen 

• Opmerkingen beheren  

en in- en exporteren 

 

• Markering met 

markeerstift 

• Documentcodering  

en -beveiliging 

• Revisiemarkeringen 

• Ingesloten mediaobjecten 

• Spellingcontrole 

• Scanpostvak 

• PDF/A en 

toegankelijkheidscontrole 

• Online Help 
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Vertrouwde interface in Office-stijl. 

Werkbalken voor snelle toegang. 

Inhoud van bewaakte mappen 

verwerken. 

Patronen zoeken / zwart maken  

in batches. 

Compacter, sneller. 

Sneller indexeren, zoeken, 

samenstellen. 

Aanpasbare installatie. 

Verbeterde toegankelijkheid en 

PDF/A-ondersteuning. 

Gebruiksvriendelijker 

Meer geautomatiseerd 

Sneller 

Naleving van 

regelgeving/toezicht 

Power PDF maakt een einde aan compromissen op het 
gebied van productiviteit en naleving van regelgeving. 

Opmerkingen, stempels, watermerken. 

Actieve markering en markering met 

markeerstift. 

Revisie en goedkeuring 
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Power PDF ondersteunt de geavanceerde  
PDF-workflows die veeleisende professionals 
nodig hebben. 

– PDF's maken vanuit Microsoft Office.  

– Statische PDF's converteren naar invulbare 

formulieren. 

– Documenten samenstellen. 

– Versies van documenten vergelijken. 

– PDF's converteren naar bewerkbare Office-bestanden. 

– Documenten beschermen en beveiligen. 

– Opmerkingen toevoegen aan documenten. 

– Tekst in documenten zwart maken. 

– PDF's eenvoudig voorzien van handtekeningen  

en stempels. 

– Notities inspreken met Dragon Notes. 

 

 

Klik hier om korte video's over 

Power PDF te bekijken 

http://www.youtube.com/user/nuanceunitedkingdom


© 2014 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Pagina 8 

Power PDF is eenvoudig te implementeren conform 
de regels voor toezicht op financiële gegevens. 

De interactie tijdens  

de installatie beperken 
– Aangeven of er selecties kunnen 

worden gemaakt en zo ja, welke. 

– Invoegtoepassingen en hotfixes 

verspreiden. 

– Instellingsbestanden standaardiseren. 
 

Aangepaste configuraties 

installeren  
– Reader-modus 

– Connectoren naar SharePoint en 

andere systemen. 
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Probeer Power PDF nu zelf uit. 
Samenwerking en productiviteit voor  
een prijs die te verantwoorden valt. 

 

 

 

 
Probeer het zelf gedurende dertig dagen en ervaar de 
geavanceerde functies en het gebruiksvriendelijk ontwerp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote snelheid; prettige, intuïtieve interface, 

vooral voor Microsoft Office-gebruikers. 

Gemakkelijk te vinden en snel toegankelijke 

opdrachten. Uitgebreide mogelijkheden voor 

aanpassing. Uitstekende elementaire en 

geavanceerde functies. 

— Nuance PDF-klant 
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Hartelijk dank 


