
Kofax SignDoc® biedt volledige functionaliteit voor  
elektronische handtekeningen binnen Power PDF 

Kofax SignDoc integreert rechtstreeks in Power PDF, en levert  

end-to-end elektronische handtekeningen en verificatie zonder  

dat er een aparte webtoepassing nodig is, wat de efficiëntie en  

veiligheid verhoogt (aparte aankoop is vereist voor volledige 

 integratie). 

Power PDF Advanced voordelen 
Met een gekende gebruikersinterface voor een snelle  

acceptatie en een hogere productiviteit 
Met een Microsoft® Office-stijl biedt Power PDF Advanced een 
vertrouwd gebruiksgemak, dat nog is versterkt door de inbreng  
van klanten gedurende meer dan twintig jaar. Met de werkbalk 
 “Snelle toegang” kunt u gemakkelijk snelkoppelingen maken naar 
functies en mogelijkheden. 
Superieure nauwkeurigheid bij documentconversie bespaart  
tijd en moeite 

De nieuwste Kofax OmniPage OCR levert topprestaties bij het  

converteren van PDF's en gescande bestanden naar Microsoft  

Office. U krijgt op twee manieren snellere resultaten: nauwkeurige 

tekst op slechte afbeeldingen, dit bespaart tijd bij het proeflezen,  

en de superieure opmaaknauwkeurigheid vermindert de  

handmatige inspanning bij het corrigeren van kop- en voetteksten, 

nummering, tabellen en meer. 
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Kofax  
Power PDF  
 Advanced 
De toonaangevende PDF- 

software voor zakelijke gebruikers 
 

 

De ideale PDF-oplossing voor  
ondernemingen 
Kofax Power PDF™ is de perfecte documentbeheertool voor 

alle zakelijke gebruikers - één enkel product makkelijk in gebruik 

voor eenvoudige taken, en robuust genoeg voor de meest 

veeleisende vereisten. 



Automatiseer herhalende aktie sequences met batch 
en watched folder processing 
Gebruik watched folders voor het automatisch maken  
van PDF's uit alle ondersteunde bronbestanden.  
Gebruik batchverwerking met sequenties voor  
geavanceerde documentacties, zoals het onttrekken  
van pagina's op basis van zoektermen. 

Gevoelige informatie zwartmarken en metagegevens  
verwijderen  
Betrouwbaar en flexibel zwartmaken via patroonzoeken  
en metagegevens scrubben om vertrouwelijke informatie 
te beschermen. 

Maak gebruik van de nieuwste PDF-beveiliging en  
beheer van bedrijfsrechten 
Bescherm PDF's met wachtwoordtoestemming en  
certificaatbeveiligingscontroles tot 256-bit AES-encryptie. 
Ondersteuning voor Microsoft Information Protection 
 Services en Microsoft Azure Rights Management Services. 

Voordelen van Power PDF Advanced 
Geen moeizame PDF-conversie naar Microsoft Office:   
De tekst wordt geconverteerd en vervolgens op spellings
controle gecontroleerd, zodat tekstfouten snel worden  
hersteld. Maak u geen zorgen over opmaakfouten.  
Power PDF verhoogt de productiviteit enorm door de  
beste opmaakgetrouwheid te leveren in Microsoft  
Word®, Excel® en PowerPoint®. 

Nieuw: Implementatie via Power PDF Advanced Volume 
Subscriber Access License (SAL) Server (alleen Advanced 
Volume) 
Gebruik Power PDF met SAL-licenties voor Windows- 
gebruikers via  de License Server om de naleving en  
beschikbaarheid voor gebruikers- en termijnbeheer te  
ondersteunen (termijnprijzen beschikbaar). Met SAL is er  
werkelijk toezicht op de licentieboekhouding en op de  
vervaldata op de server. 

Nieuw: Fuzzy Search 
Voer een Google-achtige proximity search uit in plaats van exact 
zoeken. Breid uw resultaten uit om typefouten, verschillende  
woordvolgordes, enz. te vinden. 

Nieuw: Power PDF Mobile 
Samenwerken op elk apparaat, overal en altijd. Bekijk en werk met 

PDF-bestanden, of u nu op een Microsoft Surface of een Apple 

 iPad zit. Bekijk, markeer, onderteken en verstuur om af te  

drukken rechtstreeks vanaf uw apparaat. Ondersteunt iOS 13.6+  

en Android OS 8.1+ toestellen. 

Nieuw: Collaboration Server (alleen Advanced Volume) 
Werk binnen het bedrijf over de hele wereld samen..  
Enterprise-gebruikers kunnen in real-time samenwerken aan 
PDF-documenten in de hele onderneming, op kantoor en op 
afstand, en ondersteunt dynamisch teamwork en een  
naadloze workflow.. 
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Belangrijkste voordelen 
•  Intuïtief werken in een vertrouwde  

       gebruikersinterface in Microsoft Office-stijl 

•  PDF-documenten maken die voldoen aan de nieuwste 

       PDF 2.0 en PDF/A-4 normen 

•  Converteer alle PDF-bestanden naar Microsoft Office                  

        met de beste tekst- en opmaakherkenning in de  
         industrie 

•  Converteer statische naar invulbare PDF-formulieren  

        in één enkele klik 

•  Scan papieren documenten en geef ze in één stap  

        weer als doorzoekbare PDF 

•  Samenstellen van documenten uit Microsoft Office en   

       afbeeldingsbestanden via selectie van  
        paginavoorbeelden 

•  Gemakkelijk tekst en afbeeldingen bewerken 

•  Maak gebruik van de nieuwste PDF-beveiliging tot 256 
        -bit AES High Security encryptie 

•  PDF's bekijken, markeren en ondertekenen op mobiele  
        iOS- en Android-apparaten 

Systeemvereisten 
•  1.5 GHz of snellere processor 

•  Ondersteunde besturingssystemen: 

     •  Windows 10; 32-bit en 64-bit edities 

     •  Windows 11 
•  Windows 8.1; 32-bit en 64-bit edities 

•  Windows Server 2012 R2, 2016, 2019, 2022 (Geldt  
        alleen voor Power PDF Advanced-volumelicenties- 

               minimum 5) 
 

•  Citrix® Virtual Apps, Citrix XenApp, Windows Remote 
Desktop Service 
 

•  1 GB geheugen (RAM) of meer 
•  1 GB vrije ruimte op de harde schijf voor de  
        toepassingsbestanden. 

•  Webtoegang nodig voor productregistratie, activering,  

        producthulp, en het verkrijgen van live updates voor het     
        programma. 

•  Microsoft .NET Framework 4.8. Als het niet gedetecteerd     

        wordt, wordt het samen met het product geïnstalleerd. 

 
Opmerking:  De prestaties en de snelheid verbeteren als de 
processor, het geheugen en de beschikbare schijfruimte  
van uw computer groter zijn dan de minimumvereisten. 



Beheer op intelligente wijze hoe u documenten  
samenstelt  

Stel nieuwe PDF-documenten samen uit Microsoft Office- 

en afbeeldingsbronbestanden door pagina's te selecteren 

uit een visueel voorbeeld. Verwijder lege pagina's met de 

verbeterde sequencer en haal pagina's eruit op basis van  

uw zoekresultaten - een enorme -tijdsbesparing  

vergeleken met het samenvoegen van hele bestanden en  

het handmatig bewerken. 

Integreer Power PDF met documentbeheersystemen 

Power PDF integratie met Microsoft SharePoint®,  

iManage Work® en eDOCS®. Maak verbinding met Box®,  

DocuShare®, DropboxTM, EMC Documentum®,  

EnterpriseConnect, Evernote, Google Drive®, HP Trim®,  

NetDocuments®, OnBase®, OneDrive® en Worldox®. 

Om meer te weten te komen over Kofax Power PDF Advanced, gaat 
u naar www.kofax.com/Products/power-pdf 
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Nieuwste functies 
•  Nieuwe Kofax OCR v22 verbetert de nauwkeurigheid         

       van de conversie en de productiviteit van de gebruiker 

•  Fuzzy search biedt meer flexibiliteit voor   

       relevante informatie 

•  Verbeterde prestaties van het printerstuurprogramma  

       zorgen voor snellere, rijkere PDF-creaties met  

       aangepaste besturingselementen en macro's 

•  Bladzijden die leeg zijn of gebaseerd zijn op  

       zoekresultaten verwijderen of onttrekken met  

       sequencer verbeteringen 

•  Bijgewerkte compatibiliteit met hulptechnologie zoals  

       JAWS 

•  Positioneer een voorwerp tijdens een verplaatsing met  

       een “snap to grid functie” met hulplijnen 

•  Verander snel de grootte en plaats van een venster op  

       een vooraf bepaalde plaats met de snap-layout van  

       Windows 11 

•    Browserextensie voor Google Chrome en   

        Microsoft Edge 

•  Ondersteuning voor PDF/A-4-formaat voor het  

       archiveren van PDF 2.0-documenten met veel functies 

•  Ondersteuning voor Microsoft Information Protection  

       Services 

•  Ondersteunt watermerken voor FileOpen beveiligde  

       documenten 

•  Beheer de naleving van gebruikers en termijnen met  

       SAL Server 

•  Ondersteun lokaal en remote teamwork met  

        Collaboration Server 

•  De add-on voor iManage Server maakt het contextmenu   

       van de iManage 10 webclient mogelijk 

•  Embedded web UI ondersteuning voor toegang tot  

       SignDoc binnen Power PDF (apart verkrijgbaar) 

•  PDF lezen, markeren en ondertekenen op iOS en  

       Android met de mobiele app 

 

 

   Work Like Tomorw. 
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