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FULD KONTROL OG FLEKSIBILITET
VED ARBEJDET MED PDF’ER
For personale, der håndterer PDF-dokumenter dagligt, er Nuance® eCopy® PDF Pro Office et ideelt og intelligent værktøj
på kontoret.
Med eCopy PDF Pro Office kan brugeren øge produktiviteten ved hurtigt at oprette, redigere og konvertere PDF’er til redigerbare
formater, som let kan deles. Værktøjet eliminerer på effektiv vis den besværlige håndtering af mange forskellige formater og
datakilder, så brugeren kan fokusere på indhold og deling.
eCopy PDF Pro Office fås som separat løsning eller sammen med applikationen Nuance® eCopy® ShareScan® til dokumentfangst
og -distribution. Når man vælger at benytte eCopy PDF Pro Office, får man adgang til omfattende dokumentbehandling samt
forskellige indholdsstyringsfunktioner.

DATABLAD Nuance Copy PDF Pro Office

VIGTIGE FUNKTIONER
Dokumentbehandling
– Dokumentkonvertering: Scannede dokumenter eller
digitale filer konverteres til PDF’er, der kan søges i, og
diverse redigerbare Office-formater med et enkelt klik,
hvilket eliminerer behovet for at genindtaste afsnit med
henblik på efterfølgende ændringer eller deling. Specifikke oplysninger, såsom en prisliste sidst i en brochure,
kan hurtigt udtrækkes og konverteres til en Excelkompatibel fil. Hvis man foretrækker at få oplysningerne
afspillet som lydfil, er der også en tekst til tale-funktion.
– Dokumentsammensætning: Ved hjælp af drag’n
drop-funktionaliteten kan individuelle dokumenter let
kombineres til projektdokumentation, unødvendige
sider kan slettes, og specifikke sider kan til enhver tid
trækkes ud til efterfølgende deling. Top- og bundtekster
med statiske eller dynamiske variabler samt Batesnummerering kan let tilføjes.

Indholdsstyring
– Effektivt samarbejde: eCopy PDF Pro Office indeholder
en bred vifte af funktioner, som sætter brugeren i stand
til at tilføje kommentarer, markere afsnit, bortredigere
fortrolige oplysninger eller tilføje tekst i dokumentet. Det
gør det lettere at samarbejde om dokumenter, sparer
tid og øger effektiviteten.
– Dokumentsikkerhed: Adgangen til dokumenter kan
begrænses i flere trin. Brugeren kan f.eks. begrænse
rettigheden for et dokument, til at printe, til at udtrække
sider eller vælge en kombination af dette.
– Oprettelse af dokumentformularer: eCopy PDF Pro
Office indeholder intelligente værktøjer til at oprette
formularark til ethvert forretningsformål. Tekstfelter,
afkrydsningsfelter, radioknapper og rullelister kan tilføjes,
hvilket gør det lettere at oprette dokumenter såsom
låneansøgninger, undersøgelser, årskort osv.
– Understøtter PDF-porteføljer: Med PDF-porteføljer
kan brugeren samle flere dokumenter i en enkelt PDF-fil
uden at anvende originalfilerne. Nuance® eCopy PDF
Pro Office understøtter denne PDF-standard og sikrer,
at brugeren kan oprette PDF-porteføljer med få klik og
hurtigt oprette dokumentsæt til deling mellem flere personer.
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WORKFLOW
PDF-datakilde

Sendt fil
(PDF-scanning)

behandling

Endeligt forretningsdokument

eCopy PDF Pro
Office
– Sammenfletning af
dokumenter

Internt projektdokument

– Udtrækning,
sletning og genbestilling

Sammensat dokument

– Kommentarer
– Redigering af
indhold, sletning af
billeder og tekst
– Formatkonvertering
til MS Officeformater, PDF

Fil fra web

– Udtræk af afsnit
og konvertering af
indhold

Tekniske specifikationer
SYSTEMKRAV
Operativsystemer

Hukommelse
Harddiskplads
CPU
Netværk
Understøttede sprog
brugerinterface

Windows XP SP3 (32/64)
Windows Vista SP2 (32/64)
Windows 7 SP1 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows 2008 Server (Citrix, Active Directory)
512 MB
500 MB ledig harddiskplads til applikationsfiler plus 50 MB
plads til arbejde under installationen
Intel Pentium III eller større
Internetforbindelse
Microsoft .NET Framework 3.0 er påkrævet
Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, portugisisk, på
hollandsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, polsk, 		
tyrkisk, tjekkisk, ungarsk, kinesisk (traditionelt), kinesisk
(forenklet), koreansk, japansk

Vigtige anbefalinger
Hukommelse
Outputformater

1 GB
For at kunne gemme DOCX-, XLSX- og PPTX-filer kræves
der Microsoft Office 2007 eller 2010

Understøttelse og tilgængelighed af de ovenfor anførte specifikationer og funktioner kan variere afhængigt
af operativsystemer, applikationer og netværksprotokoller samt netværks- og systemkonfigurationer.
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