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Geïntegreerde OneDrive Connector in tabblad Connectors, inclusief meerdere 
OneDrive accounts 

Ondersteunt Evernote en Microsoft OneDrive cloudopslagdiensten  
(betaald Evernote-abonnement vereist) 

iManage FileSite/Worksite Client 9.3.7 

Contextueel menu iManage 10 Web Client 

Verbeterd 

Verbeterd 

Document Management Ondersteuning DocuShare EMC Documentum,  
EnterpriseConnect, HP Trim, NetDocuments, OnBase, Worldox  
(alleen Advanced & Advanced Volume) 

Cloud Storage Connectors Ondersteuning:  
Box, Google Drive, Evernote, OneDrive, DropBox 

PDF Create invoegtoepassingen in Mozilla Firefox en Google Chrome 

Verbeterd 

NIEUW – voor 
Chrome en  

Edge 

Ondersteuning voor het direct openen van PDF's in Power PDF die momenteel 
geopend zijn in de browsers Google Chrome en Microsoft Edge 

NIEUW 

Geïntegreerde add-ons maken en converteren voor Microsoft Word, Excel,  
PowerPoint, Outlook en Internet Explorer 

Opslaan als Kofax PDF in bestandsmenu voor Word, Excel, PowerPoint 

Compatibel met Microsoft Office 365 

Compatibel met Microsoft Office 2010, 2013 en 2016, 2019 

NIEUW Microsoft Windows 11 Snap Layouts om de plaats en grootte van toepassingsvensters 
 vooraf in te stellen 

Verbeterd Compatibel met Microsoft Windows 8.1, 10, 11 (32 en 64 bits versies) 

Microsoft Windows 10 ondersteuning voor apparaten met aanraakfunctionaliteit  
met "Touch Mode" optie 

Mobiel formulieren invullen op standaard PDF-formulieren NIEUW 

Mobiele handgeschreven handtekening op telefoonscherm, opslaan,  
hergebruiken, vergroten/verkleinen, opgeslagen handtekeningen toepassen NIEUW 

NIEUW Mobiele oplossingen om PDF's te lezen en van aantekeningen te voorzien, op te  
slaan en terug te halen van opslagplaatsen die door het OS worden ondersteund 

Gebruikersinterface met taakbalk in Microsoft Office-stijl om de leercurve te  
minimaliseren en de productiviteit te maximaliseren 

Compatibiliteit 

Opmerkingen 

P R O D U C T  O V E R Z I C H T  

Kofax Power PDF Standard 5  
en Advanced 5  
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● ●Batch PDF maken van meerdere bestanden en bestandstypen 

Behoud hyperlinks die in webpagina's zijn ingebed bij het converteren naar PDF 

Maak een PDF van sommige of alle pagina's van een website vanuit Power PDF 

In één stap PDF's maken van webpagina's in Internet Explorer, Firefox en Chrome 

Nieuwe koptekstopties in Mail Archive Instellingen, Voeg nieuw briefhoofd toe aan 
elke e-mail of neem archiveringsdatum en -tijdstempel op in de koptekst 

In één stap PDF's maken en archiveren van Microsoft Outlook en Lotus Notes e-mails 

PDF-to-email bijlage maken en verzenden met Microsoft Outlook 

Het exporteren van PDF-documenten vanuit Microsoft Office-toepassingen  
ondersteunt inhoud die voldoet aan PDF/UA 

Verbeterd 

Ondersteuning voor het maken van PDF/UA-compatibele documenten vanuit MS Office 

Opslaan als PDF/A-1, 2, 3, 4 

In één stap PDF's maken van Microsoft Word, Excel en PowerPoint 

Ondersteuning voor WIA, TWAIN en ISIS scanners 

Proeflees automatisch de resultaten van tekstherkenning na het scannen en bekijk en 
corrigeer vermoedelijke fouten 

Met één klik professioneel scannen met automatische zoek-en-markeer technologie. 
Vind automatisch woorden in het gescande document 
 

Maak PDF-documenten rechtstreeks vanaf uw scanner 

Logo's toevoegen in header/footer instellingen 

Printerprofielen voor hergebruik van aangepaste configuraties van printerinstellingen 

Kop-/voettekst in het printerstuurprogramma instellen wanneer u vanuit een andere  
toepassing afdrukt 

Ondersteuning voor PDF/A-4 in Power PDF, Printer Driver, Create Assistant, Office 
Add-ins om verliesvrij archiveren van PDF 2.0 mogelijk te maken 

Prestaties van afdrukstuurprogramma verbeterd voor snellere PDF-creatie 

NIEUW 
 

NIEUW 
 

NIEUW 
 

NIEUW 

Verbeterd 
 

PDF-documenten maken vanuit elke toepassing die afdrukt 

Verbeterd 

PDF creatie 

Controle op de naleving van PDF/A voor de volledige reeks PDF/A-1, PDF/A-2,  
PDF/A-3 en PDF/A-4 niveaus 

Checker bijgewerkt om WCAG 2.1 AA of PDF/UA problemen op te sporen 

Ondersteuning voor het bekijken van de nieuwste animaties en afbeeldingen  
van Adobe PDF-portfolio's 

Ondersteuning voor het insluiten van .MP4 video-indeling in een PDF 

Ondersteuning voor films en audio die in een PDF zijn ingesloten 

Ondersteunt een subset van JavaScript 

Ondersteunt LexisNexis CaseMap 

Power PDF Online Help, Aan de slag-handleiding, Technische specificaties, 
Release-opmerkingen 

Opmerkingen 
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Verifieer automatisch aan de hand van de vertrouwenslijst van de Europese Unie  
van digitale root-certificaten, zodat wereldwijd vertrouwde certificaten mogelijk  
zijn zonder dat de gebruiker het certificaat hoeft te installeren 

NIEUW 

Beveiligde PDF-bestanden bekijken en beveiliging toepassen op PDF-document
en met behulp van Microsoft Active Directory Rights Management Services 
(AD RMS) 

NIEUW Ondersteuning voor watermerken met FileOpen beveiligde documenten 

Ondersteuning voor FileOpen-beveiligde documenten (digitaal rechtenbeheer) 

Beveiligingsprofielen slepen en neerzetten om documenten snel en gemakkelijk te  
beveiligen 

Digitale handtekeningen toevoegen, beheren, bekijken en door documenten navigeren 

Ondersteuning Microsoft Informatiebeveiliging NIEUW 

Microsoft Crypto API/3e partij digitale handtekening compatibiliteit 

PDF's ondertekenen of verzenden voor ondertekening met geïntegreerde DocuSign® 

Zelf digitale handtekeningen maken en toepassen 

NIEUW Met SignDoc in de toepassing kunnen gebruikers de volledige SignDoc-ervaring  
doorlopen zonder Power PDF te verlaten (SignDoc-service vereist) 

Voeg wachtwoorden met 128-bit en 256-bit AES beveiligde encryptie en  
toestemmingscontroles toe aan PDF-bestanden 

PDF beveiliging en ondertekening 

Hyperlinks en metadata bewaren, bladwijzers toevoegen en opmerkingen maken vanuit 
Microsoft Word, Excel en PowerPoint 

Compressieniveaus aanpassen voor kleinere bestanden 

Voeg aangepaste kop- en voetteksten aan PDF-documenten toe (paginanummering) 

Beveiligingsinstellingen toepassen bij het aanmaken 

Voeg voorgemaakte en aangepaste watermerken in bij de creatie 

PDF-afbeeldingsbestanden samenvoegen met PDF-tekstbestanden 

Aanpasbare profielen voor het maken van PDF's 

Bureaublad hulpprogramma Assistant maken 

Maak PDF-MRC hoge compressie kleuren PDF beeldbestanden (tot 8 keer kleiner) 

PDF-portfolio's maken en verzenden 

Toegankelijke PDF maken die voldoet aan de normen PDF/UA en WCAG 2.1 AA 

Maak PDF/A-bestanden volgens de ISO-normen  
(PDF/A-1, PDF/A-2 en PDF/A-3 niveaus) 

Ondersteuning voor het maken van PDF versie 2.0 bestanden 

Ondersteuning voor het maken van PDF versie 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 en 1.7 bestanden 

Maak één enkel PDF document door meerdere bestanden samen te voegen 

Bewaakte mapverwerking om routinematige taken voor het maken van PDF's en  
TIFF's vanuit een groot aantal formaten te automatiseren 

Opmerkingen 
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● ● Verbeterd Behoudt kolommen, tabellen, afbeeldingen en grafieken (.doc, .docx, .wpd) 

Convert Assistant bureaubladhulpprogramma 

Batchconversie van TIFF-bestanden naar alleen afbeeldingen of doorzoekbare PDF's  
en PDF-conversie naar TIFF 

Batch-conversie naar TIFF-bestanden van één pagina 

Batch-conversie van PDF-bestanden in één enkel document (Convert Assistant) 

Batch-conversie van PDF-bestanden naar doelformaten (Convert Assistant) 

Proeflezen en corrigeren van tekst na OCR conversie naar doorzoekbare PDF 

Gescande kleuren (image) PDF bestanden converteren naar gecomprimeerde  
MRC-PDF bestanden (gemiddeld 8x kleiner) 

Converteer gescande (image) PDF bestanden naar bewerkbare PDF bestanden  
en andere formaten 

Gescande (beeld) PDF bestanden converteren naar doorzoekbare PDF bestanden  
(tekst over beeld) 

Detecteert automatisch gescande (image) PDF-bestanden en zet ze om in doorzoekb
are PDF-bestanden 

Converteer PDF bestanden zonder Microsoft toepassingen te draaien 

XPS omzetten naar PDF 

PDF omzetten naar XPS (.xps) 

PDF omzetten naar WordPerfect (.wpd) 

PDF omzetten naar PowerPoint (.pptx) 

Converteer een PDF tabel of spreadsheet van meerdere pagina's in een enkel  
Microsoft Excel document 

Converteer PDF naar Excel werkmappen en werkbladen (.xls, .xlsx) 

PDF omzetten naar Word (.doc, .docx) 

Superieure conversienauwkeurigheid met Kofax OCR versie 22 

Verbeterd 

Verbeterd 

Bijgewerkt 

PDF conversie 

Optie om een beveiligd certificaat te vereisen om Javascript code uit te voeren 
 (Inzetbaar via Customization Kit in Advanced Volume versie) 

Organiseer en beheer een bibliotheek van PDF-beveiligingsenveloppen 

Een bibliotheek van digitale handtekeningen organiseren en beheren 

Een bibliotheek van beveiligingsprofielen organiseren en beheren 

Document inspecteren om commentaar en metagegevens te verwijderen  
(Document Elementen verwijderen) 

Pas redigeertekst-eigenschappen toe, inclusief kleur, redigeercodes en aangepaste  
overlaytekst 

Redigeer tekst en afbeeldingen uit PDF-bestanden 

DMS-wachtwoordbehoud 

Maak server-side bescherming mogelijk voor PDF-documenten die op SharePoint  
2007/2010/2013 zijn opgeslagen met AD RMS 

Opmerkingen 
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● ●Document opsplitsen volgens paginabereik, blanco pagina, pagina-inhoud, bladwijzers,  
of bestandsgrootte 

Grafieken en afbeeldingen verplaatsen, vergroten of verkleinen, draaien, spiegelen, 
ordenen, groeperen, transparant maken, knippen, kopiëren en plakken 

Bladwijzers voor documenten toevoegen, beheren, bekijken en er doorheen navigeren 

Maak een inhoudsopgave van bladwijzers 

Ondersteuning voor XMP (Extensible Metadata Platform) metadata in het document 

Documentbestemmingen toevoegen, beheren, bekijken en er doorheen navigeren 

Bladwijzers voor documenten toevoegen, beheren, bekijken en er doorheen navigeren 

Maak een inhoudsopgave van bladwijzers 

Sequencer commando om kop/voet in te stellen of te verwijderen 

Sequencer commando om pagina's in zoekresultaten te verwijderen/uit te pakken 

Sequencer commando om in batch om te zetten naar invulbaar formulier 

Sequencer commando om lege pagina's te verwijderen 

Maak aangepaste batch sequence workflows en pas ze toe als bekeken mapopdrachten 

Verwerk meerdere documenten tegelijk in batch met opdrachten in verschillende  
volgordes (pagina's invoegen, uitpakken en verwijderen; watermerken en stempels  
aanbrengen; zoeken en redigeren; documentelementen verwijderen; en afdrukken) 

Met documentvoorvertoningen met tabbladen kunt u al uw documentpagina's in een  
zwevend dialoogvenster zien, zodat u uw schermruimte optimaal kunt benutten 

Combineer alle open PDF-documenten met één klik 

Documenten samenstellen in document assembly view (invoegen, extraheren,  
vervangen, verwijderen, splitsen, hernummeren, kop- en voetteksten beheren,  
pagina's slepen en neerzetten) 

Pagina's in een document verwisselen en dupliceren 

Pagina's in een document beheren  
(herordenen, invoegen, uitsnijden, bijsnijden, draaien en verwijderen van pagina's) 

Bewerk uw PDF-bestanden zoals in een tekstverwerker met de geavanceerde editor 

PDF bewerken en samenvoegen 

PDF omzetten en opslaan in een audiobestand (.mp3) 

Converteer een geselecteerd gedeelte van een pagina met OCR en converteer naar 
Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect - voor gescande (beeld-) PDF-bestanden  
en voor tekst-gebaseerde PDF-bestanden 

Haal tabellen uit een PDF-bestand en plaats ze in Excel of Word 

Behoudt hyperlinks (.doc, .docx, .wpd, .xls, .xslx) 

Behoudt getalnotaties in Excel (valuta, percentage, enz.) 

Conversie van juridische pleitnota's met opties voor stempel en regelnummering 
 (Convert Assistant) 

Behoudt kop- en voetteksten (.doc, .docx, .wpd) 

Behoudt de gekoppelde tekststroom van kolommen in een document (.doc, .docx, .wpd) 

NIEUW 

NIEUW 

NIEUW 

NIEUW 

Verbeterd 

Verbeterd 

Verbeterd 

Verbeterd 

Verbeterd 

Opmerkingen 
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● ●Vertrouwd commentaar- en markeertool (notities, tekstvakken, typemachine, oproepen, 
markeren, tekst onderstrepen, doorstrepen, stempels) 

Documentopmerkingen toevoegen, beheren, bekijken en er doorheen navigeren 

Revisies in een PDF-document opslaan, volgen en openen 

Open en bewaar bestanden via het menu Bestand op populaire cloud  
documentopslagdiensten: Box, Dropbox, Evernote, Google Drive en Microsoft OneDrive 

Bestanden openen en opslaan via het menu Bestand in DMS 

Alleen  
Cloud-opslag 

Open bestanden rechtstreeks vanuit Cloud Storage of DMS via de 
 "Bladeren"-knoppen van de Documentvergelijker 

Documenten naast elkaar vergelijken (PDF naar PDF en PDF naar Word) 

Onmiddellijke toegang tot vaak gebruikte PDF-bestanden en online PDF-bestanden 
(URL's) met favorietenmenu 

Voorbeeld van PDF e-mailbijlagen in Microsoft Outlook 

Automatisch markeren, doorstrepen, onderstrepen of redigeren van zoekresultaten  
om PDF's sneller en gemakkelijker te kunnen bekijken en bewerken 

Behalve 
redigeren 

Voer intelligent  Looks Like Search™ uit om snel inhoud te vinden, zoals  
telefoonnummers, e-mailadressen en sofinummers/rijksregisternummers , via een  
alfanumeriek patroon in plaats van de exacte tekst. Kies uit voorgedefinieerde patron
en of maak uw eigen patronen. 

De Fuzzy zoekfunctie geeft waarschijnlijke treffers, uitgebreider dan Stemming of 
Patroon zoeken NIEUW 

NIEUW Collaboration Server voor bedrijfstoegang van overal ter wereld via een zelf gehoste server 

PDF-controle en samenwerking 

Bates-nummering wordt ondersteund voor alle onderdelen in een PDF-portefeuille 

Bates stempelen met geavanceerde opmaak en paginapositionering 

Toegankelijkheidscontrole voor de naleving van normen zoals PDF/UA en WCAG 2.1 AA 

Herstel PDF/A conformiteitsproblemen met de conformiteitscontrole 

Automatisch op te lossen problemen met Opslaan als / Exporteren PDF/A oplossen 

Toepassingsbestanden of geluiden aan een PDF toevoegen 

Aangepaste acties voor bladwijzers of hyperlinks (een bestand openen, een geluid  
afspelen, naar een webpagina gaan, enz.) 

Verklein de bestandsgrootte van één of een hele reeks PDF-bestanden 

PDF Optimizer voor kleinere bestanden 

Documentlagen beheren. Zet lagen aan/uit, toon/verberg ze en vergrendel/ontgrendel  
ze in PDF-bestanden die gemaakt zijn met programma's als AutoCAD, Microsoft Visio en 
Microsoft Project. Selecteer, herschik, verwijder of voeg lagen samen, bekijk en wijzig  
eigenschappen van lagen en controleer zelfs lagen voor afdrukken. 

Behoud documentlinks en bladwijzers bij het vervangen van pagina's in een document 

Extractie op paginabereik, lege pagina, pagina-inhoud, bladwijzers of zoektermen Verbeterd 

Opmerkingen 
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●Ondersteuning voor AutoStore workflows via AutoCapture tool panel 

Ondersteuning voor netwerkscannen en ShareScan met bewaakte Scan Inboxes 

Een PDF-bestand via e-mail naar een faxapparaat sturen 

Beperk het openen en opslaan van bestanden tot bepaalde mappen 

PDF-bestanden openen die vanuit Microsoft Office zijn gemaakt zonder ze eerst te  
hoeven  

iFilter hulpprogramma voor SharePoint voor het indexeren en snel vinden van PDF's  
op SharePoint 2007/2010/2013 

NIEUW Rasterlijnen tijdens het bewerken wanneer u voorwerpen verplaatst of van grootte  
verandert, zodat u voorwerpen gemakkelijker kunt plaatsen 

Lijst met zoekresultaten en markering op het scherm van gevonden woorden in het  
document 

Geavanceerd zoeken en indexeren van documenten, tekst in een document, commentaar 
en bladwijzers 

NIEUW Herstel laatste weergave-instellingen bij heropenen document 

Documenten bekijken met tabbladen 

Verander de kleur van de interface in blauw, lichtgrijs, donkergrijs of paars 

Contextgevoelige bewerkingslinten 

Aanpasbare werkbalk Snelle toegang met snelkoppelingen naar de functies en  
mogelijkheden voor elke gebruiker 

"Zoek een hulpmiddel" zoekmogelijkheid 

PDF bekijken van alle soorten PDF 

Werken met PDF-bestanden 

Organiseer en beheer een bibliotheek van watermerken 

Afdrukken met opmerkingen en formuliervelden 

Meetinstrument (met opslaan als commentaar) 

Teken (commentaar) tools, waaronder lijnen, pijl, rechthoeken, potlood, ovaal, veelhoek  
en wolk 

Migreer commentaren van het ene PDF-bestand naar het andere voor gemakkelijke  
samenwerking en herziening 

Spellingscontrole voor opmerkingen en formuliervelden 

Organiseer en beheer een bibliotheek van postzegels 

Stempels aanbrengen op één of alle pagina's 

Kies datum- en tijdformaten voor nieuwe dynamische stempels 

Maak nieuwe stempels van geselecteerde pagina-elementen 

Verbeterd Commentaar Toolskeuze blijft geactiveerd tot gebruiker van tool verandert 

Automatisch commentaar vullen met gemarkeerde en geannoteerde tekst 

Opmerkingen 
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● ●
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● ●
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●Installeer alleen geselecteerde UI talen (Customization Kit) 

Plug-ins en toepassingsfuncties installeren of uitschakelen (Customization Kit) 

Alleen-lezen modus om naleving af te dwingen en best practices en regelgevingsman
daten te helpen controleren 

Customization Kit voor de installatie om gemakkelijk de inzetbare opties voor elke afdeling te  

Ondersteuning voor Microsoft GPO (Group Policy Object) 

Ondersteuning voor Microsoft applicatievirtualisatie 

Ondersteuning voor Citrix en Remote Desktop Services (inzet/gebruik van thin clients) 

Inzet en aanpassing voor Advanced Volume 

Verbeterd 

NIEUW 

Verbeterd 

Verbeterd 

Document voorlezen-Tekst-naar-spraak mogelijkheid 

Controleer de toegankelijkheid van PDF-documenten 

Pas de leesvolgorde van de documentinhoud aan of definieer deze volledig met behulp 
van het paneel Leesvolgorde, bijgewerkt met de modus Tabeleditor 

PDF-tags bewerken 

Instelbare hoog-contrast modus voor PDF-documenten 

Bij het exporteren van Microsoft Word-documenten blijft de markering gehandhaafd,  
wat resulteert in PDF-uitvoer die geoptimaliseerd is voor bewerkingen zoals Reach Aloud 

Preciezere, voor Section 508 toegankelijke, getagde PDF-bestanden maken 

Uitgebreide ondersteuning voor het lezen van documenten met Jaws 2019 

Verbeterde Power PDF UI navigatie en toegang met Accessibility Reader zoals JAWS 

Gecertificeerde gebruikersinterface die voldoet aan Sectie 508 

Toegankelijkheid 

Tabbladvolgorde instellen voor formuliervelden 

Beperkte JavaScript-ondersteuning 

Exporteer formuliergegevens van één of meerdere ingevulde PDF formulieren 

Aangepaste acties op formulier-objecten (formuliergegevens importeren, een geluid  
afspelen, een bestand openen, een webpagina openen, enz.) 

Digitale handtekeningen voor formulieren 

Tekst- en objectattributen bewerken (lettertype, kleur, lijndikte, weergave- en  
afdrukopties) 

Formulierbesturingselementen tekenen en bewerken (tekstvelden, knoppen,  
vervolgkeuzelijsten, aankruisvakjes en keuzerondjes) 

Ondersteuning voor dynamische formulieren van Adobe (XFA) 

Intelligente creatie van selectievakjes en keuzerondjes 

Automatische omzetting van een PDF-bestand in een invulbaar PDF-formulier 

PDF-formulieren 

Opmerkingen 
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●

●

●
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NIEUW 
 

NIEUW 
 

NIEUW 
 

NIEUW 

Beveiliging licentie Registratie-informatie gecodeerd in doorvoer en in rust 

Licentieverslaggeving voor alle geregistreerde gebruikers 

Handhaaf gebruikers op naam en termijnverval via de ingelogde Windows-naam van de 
huidige gebruiker, gebruiker kan onbeperkte apparaten gebruiken 

Licentieserver met Silent Client Deployment, optionele Backup Licentieserver 

Licenties voor abonneetoegang voor geavanceerd volume 

Power PDF RMS Protector voor SharePoint Gids in PDF-formaat 

Power PDF Connector SDK-handleiding 

Power PDF JavaScript Naslaggids in PDF-formaat 

Power PDF Commando-regel Referentiegids in PDF-formaat 

Power PDF RMS Protector voor SharePoint Gids in PDF-formaat 

Power PDF iFilter voor SharePoint Gids in PDF-formaat 

Power PDF Netwerk Installatiegids 

Power PDF-interfacegids voor automatisering in PDF-formaat 

API-mogelijkheden (Programmeerinterface) 

Gedeelde watermerken configureren (Customization Kit) 

Installeer geselecteerde DMS connectoren (Customization Kit) 

Opmerkingen 
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