Asiakirjojen skannausratkaisut
Nuance® Power PDF Standard

Tietolomake

Nuance
Power PDF Standard.
Viisas valinta kaikkiin
PDF-tehtäviin.
Saat langat käsiisi kaikissa PDF-asiakirjojen
muunnos-, muokkaus- ja
yhteistyöprosesseissa
Nuance® Power PDF Standardin avulla vaativakin käyttäjä voi hallita
PDF-tiedostoja ja luoda, muuntaa ja koostaa alan standardien mukaisia
PDF-tiedostoja sekä hakea, muokata ja jakaa tietoja valitsemansa
pilvipalvelun kautta. Power PDF on uuden sukupolven PDF-ohjelma, joka
tukee kosketustoiminnon kanssa yhteensopivia Windows 10 -laitteita, joten
tuottavuus ei katso sijaintia. Se tarjoaa kilpailukykyiseen hintaan suorituskykyä ja tarkkuutta, jota voi odottaa Nuancelta. Nuance Power PDF
Standard säästää käyttäjät rajoittuneiden tai rajoittavien PDF-ohjelmien
kompromisseilta. Ohjelma on täydellinen ratkaisu liikkuville yksilöille
ja pienyrityskäyttäjille, jotka tarvitsevat nopean ja monipuolisen PDFratkaisun, joka vastaa asiakirjojen luonnin ja asiakirjaliikenteen päivittäisiin
haasteisiin.

Power PDF Standardin edut
Microsoft Windows 10 -kosketusyhteensopivien laitteiden tuki
Mahdollistaa kätevän selaamisen, merkintöjen tekemisen ja kirjoittamisen
tabletilla ja kynällä tai sormella. Se tukee Microsoft Surfacea ja muita
kosketustoimisia laitteita ja sisältää kosketustilavaihtoehdon, joka optimoi
työkalupalkkien ja -kuvakkeiden koon, jotta niitä on helpompi painaa ja
käyttää sormella.
Optimaalinen navigointikokemus
Nykyaikainen intuitiivinen käyttöliittymä on suunniteltu Microsoft Officen
kehutun työkalunauhakäyttöliittymän hengessä, mikä helpottaa oppimista
ja maksimoi tuottavuuden. Power PDF:n pikatyökalurivin avulla käyttäjät
voivat luoda pikavalintoja eniten käyttämiinsä toimintoihin ja ominaisuuksiin. Työkalujenhakutoiminnolla löydät sovelluksesta haluamasi työkalun tai
toiminnon nopeasti.
Tarkka optinen tekstintunnistus ja tiedostojen muunto
Alan parhaan muuntotekniikan ansiosta se tunnistaa skannattua tekstiä
tarkasti ja toistaa tarkasti monimutkaisia asetteluja, joissa voi olla
esimerkiksi sarakkeita, taulukkoja ja grafiikkaa. Power PDF:ssä on OCRoikolukutyökalu, jonka avulla käyttäjä voi nähdä ja korjata tekstin tulokset,
joten tekstihaku toimii PDF-asiakirjoissa.

Tärkeimmät edut
––PDF-tiedostojen helppo luonti ja
koonti kaikista sovelluksista
––PDF-asiakirjat ovat tarkasti
muunnettavissa muokattaviksi
Microsoft Office -asiakirjoiksi
––Asiakirjojen suojausta voidaan
parantaa tehokkaalla salauksella
––PDF-asiakirjat ovat käytettävissä
kosketustoimintoja tukevilla
Windows 10 -laitteilla
––Käyttöliittymä muistuttaa Microsoft
Office 2016:ta ja aiempia versioita
––Paperiasiakirjojen muuntaminen
tekstihakukelpoisiksi PDFtiedostoiksi tehokkaammin
––PDF-sisällön viimeistely ja
muokkaus
––Jouheva asiakirjojen tarkistus ja
yhteistyö
––Tehokas haku

Asiakirjojen skannausratkaisut
Nuance® Power PDF Advanced

Tietolomake

Power PDF Standard -ohjelman kätevä nauhakäyttöliittymä
Tuottava asiakirjan tarkistus ja merkinnät
Dynaamiset leimat ja kattavat kommentointityökalut tarjoavat käyttäjille
lisää muokkaustoimintoja, jotka tehostavat yhteistyötä ja asiakirjojen
tarkistamista.
Yhteensopiva suosittujen verkkoselaimien kanssa
Käyttäjät voivat muuntaa verkkosivustoja linkkeineen pieniksi PDFtiedostoiksi Internet Explorer-, Mozilla Firefox- ja Google Chrome
-selaimista napin painalluksella.

Power PDF Standard -ohjelman edut
PDF-tiedostojen helppo luonti ja koonti kaikista sovelluksista
Ohjelman avulla voidaan luoda täysin alan vaatimusten mukaisia PDFtiedostoja, jotka ovat yhteensopivia kaikkien PDF-katseluohjelmien kanssa
ja jotka täyttävät niiden vaatimukset. Ohjelman avulla voidaan yhdistää
tiedostoja ja poistaa tai korvata sivuja helposti vetämällä ja pudottamalla.
PDF-tiedostoja voidaan luoda skannaamalla asiakirjat suoraan PDFtiedostoiksi yhdellä napsautuksella.
Tärkeiden sähköpostien arkistointi PDF-asiakirjoiksi
Microsoft Outlook- tai Lotus Notes -sähköpostiviestien ja -sähköpostikansioiden tallennus PDF-tiedostoina liitteineen ja linkkeineen.
Tehokas asiakirjojen suojaus
PDF-tiedostoihin voidaan lisätä salasanatoiminto, turvallinen 128-bittinen
tai 256-bittinen AES-salaus ja käyttöoikeuksien valvonta asiakirjojen
tarkastelun, tulostuksen ja muokkauksen valvontaa varten.
Asiakirjoja ei tarvitse kirjoittaa uudelleen
Jos sinun on käsiteltävä PDF-asiakirjoja muissa sovelluksissa, ei kannata
tuhlata aikaa niiden uudelleenkirjoittamiseen – muunna ne. Ohjelma
toisintaa luotettavasti Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- ja Corel
WordPerfect -asiakirjat muuttamatta sarakkeita, taulukoita ja grafiikoita.
Asiakirjojen hallinta ja käyttö pilvipalvelussa
Voit tallentaa asiakirjasi pilveen ja käyttää niitä myöhemmin Box-,
Dropbox-, Evernote-, Google Drive- tai Microsoft OneDrive -palvelun
avulla. Voit käyttää asiakirjojasi pilvipalvelussa milloin ja missä tahansa
internetin tai tuettujen mobiililaitteiden sovellusten kautta.
Älykäs haku
Hyödyt tarkoista hakutoiminnoista, jotka luettelevat ja korostavat kaikki
asiakirjasta löytyvät sanan esiintymät. Älykäs Looks Like SearchTM -haku
löytää sisällöstä nopeasti esimerkiksi puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
ja henkilötunnukset aakkosnumeerisen kaavan perusteella tarkan tekstin
sijaan.

Järjestelmävaatimukset
––Vähintään Intel Pentium 4
-suorittimella tai vastaavalla
suorittimella varustettu tietokone
––Tuetut käyttöjärjestelmät:
-- Windows 10 – 32- ja 64-bittinen
versio
-- Windows 8.1 – 32- ja 64-bittinen
versio
-- Windows 8 – 32- ja 64-bittinen
versio
-- Windows 7 – 32- ja 64-bittinen
versio ja Service Pack 1
––512 Mt RAM-muistia, suositus 1
Gt
––700 Mt vapaata kiintolevytilaa
sovellustiedostoille sekä vapaata
tilaa tilapäisille asennustiedostoille
ja ylimääräisille
käyttöliittymäkielille
––Toiminnot, jotka käyttävät
teksti puheeksi -ohjelmaa,
vaativat äänikortin, ja Dragon
Notes -ominaisuus vaatii
vastamelukuulokemikrofonin.
––Verkkoyhteys tuotteen
rekisteröintiä, aktivointia, Dragon
Notesia ja ohjelmapäivitysten
hankintaa varten.
––Microsoft.NET Framework
4.0. Jos ohjelma ei havaitse
sitä, asennustoiminto asentaa
sen ohjelman asennuksen
yhteydessä.
Huomautus: Suorituskyky ja
nopeus paranevat, jos tietokoneen
suoritin, muisti ja käytettävissä
oleva kiintolevytila ylittävät
vähimmäisvaatimukset.
Nuancen tekninen tuki on
tavoitettavissa puhelimitse
ja sähköpostitse. Lisätietoja
tukikäytännöstä on osoitteessa
www.nuance.co.uk.

Tietoja Nuance Communications, Inc:stä.
Nuance Communications, Inc. on yrityksille ja kuluttajille tarkoitettujen äänentunnistus- ja kieliratkaisujen
johtava toimittaja. Sen tekniikka, sovellukset ja palvelut sujuvoittavat käyttökokemusta muuttamalla laitteiden ja
järjestelmien käyttötapoja. Miljoonat yksityishenkilöt ja tuhannet yritykset kokevat Nuancen sovellusten voiman
päivittäin. Saat lisätietoja osoitteesta www.nuance.co.uk.
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