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eCopy®

De slimmere PDF-software 
voor pc’s verbonden met 
multifunctionele printers

In de moderne snelle 
zakenwereld wil nie-
mand tijd en geld ver-
spillen aan tijdrovend 
geknoei met incompati-
bele bestandsindelingen 
of aan het handmatig 
reproduceren van docu-

menten in een andere indeling. Onbruikbare 
documenten komen tenslotte de producti-
viteit en de winst bepaald niet ten goede:

•  Een gemiddeld bedrijf met 500 mede-
werkers loopt per jaar zo'n €500.000 
aan productiviteit mis door gedoe met 
incompatibele PDF- en Microsoft®

indelingen.

•  Handmatig PDF-documenten reprodu-
ceren vanuit Microsoft® Word is een dure 
grap en kost gemiddeld €200 per docu-
ment.

De meeste bedrijven beschikken over een 
of meer multifunctionele printers (MFP's), 
maar hebben vaak niet de juiste software 
om PDF-bestanden te maken en ermee te 
werken, terwijl PDF de universele bestands-
indeling is voor het uitwisselen van docu-
menten. 60% van de respondenten van een 
onderzoek gaf aan hoge nood aan PDF's 
te hebben, maar op nog geen 10% van de 
computers kunnen PDF's worden gemaakt 
en bewerkt. 

is de slimmere PDF-software voor pc’s verbonden met MFP's. Met deze 
krachtige, gebruiksvriendelijke PDF-oplossing kunt u beter dan ooit docu-
menten maken, converteren en ook integreren met aanmerkelijke productivi-

verkrijgbaar voor een derde van de prijs van producten met vergelijkbare 
mogelijkheden. Kortom een bijzonder voordelig product zonder concessies. 

WAARDE ZONDER CONCESSIES
Er zijn veel scherp geprijsde softwareproducten die met MFP's kunnen  
samenwerken en PDF's kunnen maken. Sommige daarvan kunnen impo-
sitiebestanden voor productieafdrukken maken. En een handjevol kan zelfs 
automatisch tekst in gescande documenten zwart maken. Maar alleen eCopy 

zelfs nog meer taken uit te voeren met behulp van slechts één lichtgewicht 

juristen:

 •  Universele PDF-bestanden maken, bewerken en markeren
 •  
 •  Met Geavanceerd zoeken documentelementen automatisch zwart 

maken en markeren
 •  Documenten elektronisch ondertekenen
 •  Documentversies automatisch vergelijken
 •  Formulieren converteren en maken
 •  Verbinding maken met gangbare ECM-oplossingen
 •  ...en nog veel meer!

naadloos samenwerkt met eCopy ShareScan®, de toonaangevende scan- 
en OCR-oplossing voor multifunctionele printers, zodat u zonder problemen 
kunt scannen vanaf een multifunctionele netwerkprinter naar uw bureaublad.

EEN COMPLETE PDF-OPLOSSING VOOR IEDERE PC

is de meest volledige PDF-software voor pc's die vandaag de dag verkrijgbaar 
is, of u het nu samen met eCopy ShareScan® gebruikt of als krachtig, zelf-
standig PDF-programma. Met het intelligente en gebruiksvriendelijke eCopy 

bewerkingen voor PDF's, formulieren en markeringen. In een handomdraai 
maakt u vanuit elk pc-programma PDF's die iedereen kan bekijken, waaron-
der alle PDF- en PDF/A-bestanden. U kunt uw documenten converteren naar 
PDF vanuit Microsoft®

een PDF-bestand maken terwijl u in Windows® werkt. Dankzij 
de ondersteuning voor Jump Lists in Windows 7 heeft u snel 
toegang tot recente bestanden en veelvoorkomende taken voor 
het maken en converteren van PDF-bestanden.



eCopy®

PDF naar bewerkbare, doorzoekbare XPS-, Corel® WordPerfect®- en 
Microsoft® Word-, Excel®- en PowerPoint®-documenten, compleet met 
volledig opgemaakte tekst, kolommen, tabellen en afbeeldingen. U kunt 
zelfs alle pagina's van een PDF-document samenvoegen in één Excel-
werkblad. 

Met eCopy PDF Pro kunt u bestanden combineren en pagina's verwijde-
ren of vervangen door ze eenvoudigweg te verslepen. U kunt ook snel en 
eenvoudig documenten samenstellen. U bekijkt pagina's in een brondo-
cument (Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, XPS, JPG, BMP of TIF) 
en selecteert deze om ze in te voegen in een doeldocument.

anno-
tatiefuncties waarmee u bijvoorbeeld notities, stempels en toelichtingen 
toevoegt aan PDF's. Bovendien kunt u opmerkingen eenvoudig bekijken, 
ordenen, prioriteit geven en bijwerken via het gebruiksvriendelijke venster 
Opmerkingen.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE DOCUMENTEN  
WAARMEE U GOEDE ZAKEN DOET

 
net zo verzorgd uitzien als op het scherm, waar u ze ook heen stuurt.  
U kunt verschillende typen bestanden en mappen bundelen in een 
gebruiksvriendelijke PDF-portfolio die bekeken kan worden met elke 
gangbare PDF-viewer. De portfolio kunt u voor de overzichtelijkheid voor-
zien van een aantrekkelijk, interactief voorblad. Om uw boodschap nog 

en 3D-tekeningen toevoegen!

SNEL ORGANISATIEBREED INVOEREN  
VOOR LAGE EIGENDOMSKOSTEN 

programma eenvoudig op afstand installeren voor alle gebruikers binnen 
uw netwerk en iedereen via gevirtualiseerde softwareomgevingen opties 
voor toegang tot het programma bieden.

SYSTEEMVEREISTEN
•  Pc met Intel® Pentium® III-processor of sneller 

(of gelijkwaardig)
•  Ondersteunde besturingssystemen:

-  Windows 7 (32-bits of 64-bits)
-  Windows Vista 32-bits of 64-bits met 

Service Pack 2
-  Windows XP 32-bits met Service Pack 3

•  Microsoft® Internet Explorer® 7 of hoger
•  512 MB RAM (1 GB aanbevolen)
•  500 MB ruimte op de vaste schijf voor 

programmabestanden plus 50 MB werkruimte 
tijdens de installatie

•  Cd-romstation voor installatie

•  Toegang tot internet voor productregistratie, 
-activering en -updates

•  Voor het opslaan van docx-, xlsx- en pptx-
bestanden (voor Word, Excel en PowerPoint 

Windows XP beschikken over Microsoft .NET 
Framework 3.0 (gratis te downloaden via  
www.microsoft.com).

 
Opmerking: Het programma werkt beter en 
sneller als uw computer beschikt over een 
betere processor, meer geheugen en meer 
beschikbare schijfruimte dan wordt vereist.

PDF-formulieren invullen en opslaan 
Met FormTyper™ converteert u statische formulieren 
naar PDF-formulieren die u elektronisch kunt invullen, 
opslaan en e-mailen.

Direct naar PDF scannen 
Als u vooraf uw scannervoorkeuren instelt, scant 
u met één klik naar PDF. U kunt ook scannen en 
markeren, doorhalen, onderstrepen of zwart maken, 
en dat allemaal in één stap.

Afbeeldingen met meerdere lagen beheren
U kunt lagen die zijn gemaakt in programma's als 
AutoCAD® en Microsoft Visio® bekijken, selecteren, 
samenvoegen en comprimeren tot één laag.

Multimedia-PDF's maken
U kunt Adobe Flash® en Microsoft® Silverlight® 
insluiten in PDF-bestanden om snel en eenvoudig 
pakkende multimediadocumenten te maken.

Gevoelige documenten beveiligen
U bepaalt wie PDF-documenten mag bekijken, 
afdrukken en wijzigen door PDF's te voorzien van een 
veilig gecodeerd wachtwoord en toegangsrechten.
Of u comprimeert alles in een document tot één 
laag om gevoelige informatie te beschermen bij het 
uitwisselen of archiveren van het bestand.

Voldoen aan eisen ten aanzien van 
toegankelijkheid
U kunt PDF-bestanden automatisch voorzien van 
tags, om ervoor te zorgen dat documenten voldoen 
aan eisen ten aanzien van toegankelijkheid.

Verbinding met systemen voor documentbeheer
U kunt probleemloos werken met Microsoft® 
SharePoint® Services v3, Servers 2003, 2007, 2010; 
Autonomy iManage WorkSite 8.3, 8.5; OpenText 
DocsOpen 4, Connectivity Solutions (eDocs/
Hummingbird) 6, 5.2 LiveLink 9.7 en LexisNexis 
CaseMap 8.5. Dat maakt organisatiebreed beheer 
van documenten vanaf elke pc mogelijk.

© 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Nuance, het Nuance-logo, FormTyper en eCopy zijn handelsmerken  
en/of geregistreerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. en/of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of 
andere landen. Alle overige handelsmerken die hier worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.


