
Asiantuntijat eivät halua hukata aikaa ja rahaa 
nykyisessä nopeatahtisessa yritysympäristössä 
tuskailemalla yhteensopimattomien 
asiakirjaformaattien kanssa tai laatimalla 
asiakirjoja manuaalisesti toiseen muotoon.

Nuance®

eCopy®

PDF Pro Office

Älykäs PDF-ohjelmisto 
monitoimilaitteisiin

Asiakirjojen käsittelyn tehottomuus vaikuttaa 
merkittävästi yrityksen tuottavuuteen. 
Tyypillinen 50 henkilön yritys menettää 
47 000 ¤/vuosi tuottavuudessa henkilöstön 
joutuessa käsittelemään 
yhteensopimattomia PDF- ja Microsoft® 
Office -tiedostoja.*

Vaikka monissa toimistoissa on yksi tai 
useampia monitoimilaitteita, niissä ei 
välttämättä ole PDF-tiedostojen luomiseen ja 
käsittelyyn tarvittavia ohjelmistoja (PDF on 
avoin asiakirjojen siirtämiseen tarkoitettu 
standardi). Yli 60 % tutkimukseen 
osallistuneista asiantuntijoista piti PDF-
valmiutta erittäin tarpeellisena, mutta vain 
10 prosentissa tietokoneista on valmius 
luoda ja muokata PDF-tiedostoja.

Nuancen uusin yrityskäyttöön tarkoitettu 
eCopy PDF Pro Office on monitoimilaitteiden 
kanssa yhteensopiva älykäs PDF-ohjelmisto. 
Se on tehokas ja helppokäyttöinen ratkaisu, 
jonka avulla asiakirjojen luominen, 
muokkaaminen ja jakaminen sujuvat 
leikiten. Tuottavuus paranee ja kustannukset 
vähenevät merkittävästi. Lisäksi eCopy PDF 
Pro Office maksaa vain kolmanneksen siitä, 
mitä vastaavin toiminnon varustetut muut 
tuotteet maksavat, eli hinta-laatu-suhde on 
lyömätön.

Tinkimätön hinta-laatu-suhde

Markkinoilla on useita kilpailukykyisesti 
hinnoiteltuja monitoimilaitteiden 
kumppaneiksi tarkoitettuja 
ohjelmistotuotteita, joilla voidaan luoda 
PDF-tiedostoja. Jotkin ohjelmistot voivat 
luoda asemointitiedostoja painotöitä varten. 
Muutamat niistä voivat jopa automaattisesti 
muokata skannattuja asiakirjoja. Kuitenkin 
vain Nuancen eCopy PDF Pro Office tarjoaa 
kaikki nämä toiminnot – ja enemmän – 
yhdessä kevyessä ohjelmistopaketissa. 
eCopy PDF Pro Officen avulla liiketoiminnan 
ja lakiasioiden ammattilaiset voivat

•  luoda, muokata ja merkitä standardin 
mukaisia PDF-tiedostoja

•  muuntaa PDF-tiedostoja Office-
tiedostoiksi ja päin vastoin

•  muokkaa tai korostaa asiakirjan 
osia automaattisesti edistyneen 
hakutoiminnon avulla

•  allekirjoittaa asiakirjoja sähköisesti

•  verrata asiakirjaversioita automaattisesti

•  muuntaa ja luoda lomakkeita

•  käyttää suosittuja yritysten 
sisällönhallintaratkaisuja

•  …ja paljon muuta!

Lisäksi eCopy PDF Pro Office on integroitu 
eCopy ShareScan® -ohjelmistoon, joten 
asiakirjojen skannaus ja siirto verkkoon 
liitetyltä monitoimilaitteelta omalle 
tietokoneelle sujuu helposti.

Hanki kaikkiin työasemiin sopiva 
Pdf-ratkaisu

eCopy PDF Pro Office on suunniteltu 
erityisesti yrityskäyttöön, ja se on 
tällä hetkellä markkinoiden kattavin 
pöytätietokoneisiin tarkoitettu PDF-ratkaisu. 
Sitä voidaan käyttää joko eCopy ShareScan® 
-ohjelmiston kanssa tai tehokkaana 
itsenäisenä PDF-ohjelmistotyökaluna. Sen 
avulla voidaan luoda nopeasti täysin alan 
standardien mukaisia, yleisesti luettavissa 
olevia PDF-tiedostoja – mukaan lukien 
kaikki PDF- ja PDF/A-versiot – mistä 
tahansa tietokoneen sovelluksesta. Lisäksi 
sillä voidaan muuntaa Microsoft® Office 
-asiakirjoja PDF-tiedostoiksi sekä luoda PDF-
tiedostoja mistä tahansa asiakirjasta yhdellä 
napsautuksella käyttämällä selaukseen 
Windows®-käyttöjärjestelmää. Windows 7:n 
pikaluetteloiden tuki mahdollistaa viimeksi 
käytettyjen tiedostojen sekä PDF-tiedostojen 
yleisimpien luonti- ja muuntotoimintojen 
nopean käytön.
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* Lähde: Nuance Communications 2010
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eCopy PDF Pro Office mahdollistaa 
PDF-tiedostojen tarkan muuntamisen 
muokattaviksi ja haettaviksi XPS-, Corel®-,
WordPerfect®- sekä Microsoft® Word-, 
Excel®- ja PowerPoint®-asiakirjoiksi siten, että 
teksti, sarakkeet, taulukot ja kuvat säilyvät 
alkuperäisessä muodossa. Lisäksi sillä 
voidaan yhdistää PDF-asiakirjan kaikki sivut 
yhdeksi Excel-laskentataulukoksi.

eCopy PDF Pron avulla voidaan yhdistää 
tiedostoja ja poistaa tai korvata sivuja 
helposti vetämällä ja pudottamalla. 
Lisäksi sillä voidaan tarkastella ja 
valita kohdeasiakirjaan lisättäviä sivuja 
lähdeasiakirjasta (Word, Excel, PowerPoint, 
WordPerfect, XPS, JPG, BMP tai TIF), joten 
asiakirjan kokoaminen on nopeaa ja 
yksinkertaista.

Koko yrityksen työntekijät voivat tehdä 
tehokasta yhteistyötä käyttämällä 
merkintätyökaluja, joiden avulla PDF-
asiakirjoihin voidaan lisätä muun muassa 
huomautuksia, leimoja ja kuvatekstejä. 
Lisäksi kätevän kommenttipaneelin ansiosta 
kommenttien katselu, järjestely, priorisointi 
ja päivitys on helppoa.

Vakuuttavia asiakirjoja yrityksen 
toiminnan tueksi

eCopy PDF Pro Officen avulla voidaan tuottaa 
asiakirjoja, jotka näyttävät tulostettuina yhtä 
hyviltä kuin näytölläkin – minne ne sitten 
lähetetäänkään. Mitä tahansa tiedosto- ja/
tai kansiotyyppejä voidaan yhdistää huikeiksi 
PDF-portfolioiksi, jotka ovat luettavissa 
millä tahansa yleisellä PDF-lukuohjelmalla. 
Asiakirjoihin voidaan lisätä kiehtovia 
interaktiivisia kansisivuja, jotka opastavat 
yleisöä. Lisäksi niihin voidaan sisällyttää 
valokuvia, grafiikkaa, videokuvaa, ääntä 
tai kolmiulotteisia piirroksia, joiden avulla 
viesti saadaan perille huomion kiinnittävällä 
tavalla!

Nopea käyttöönotto yrityksessä 
alentaa kokonaiskustannuksia

eCopy PDF Pro Office on myös nopea ja 
helppo asentaa. Kaikkia yrityksen käyttäjiä 
voidaan palvella kätevästi verkon push 
install -asennuksella ja ohjelmiston 
käyttömahdollisuuksilla virtualisoitujen 
ohjelmistoympäristöjen kautta.

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

•  Tietokone, jossa on vähintään Intel® 
Pentium® III -suoritin tai vastaava

•  Tuetut käyttöjärjestelmät:

 - Windows 7:n 32-/64-bittiset versiot

 -  Windows Vistan 32-/64-bittiset versiot, 
joissa SP2

 -  Windows XP:n 32-bittinen versio, jossa 
SP3 ja Microsoft .NET Framework 3.0

•  Vähintään Microsoft® Internet Explorer® 7

•  512 Mt muistia (RAM), suositus 1 Gt

•  550 Mt vapaata kiintolevytilaa

•  CD-ROM-asema asennusta varten

•  Verkkoyhteys tarvitaan tuotteen 
rekisteröintiä, aktivointia ja ohjelman
päivityksien hankkimista varten.

Pdf-lomakkeiden täyttö ja 
tallennus 

FormTyper™ mahdollistaa 
staattisten lomakkeiden 
muuntamisen PDF-lomakkeiksi, 
jotka voidaan täyttää, tallentaa ja 
lähettää sähköpostitse.

Skannaus suoraan Pdf-
tiedostoksi

Skannaus PDF-tiedostoksi yhdellä 
napsautuksella skannerin 
asetusten määrittämisen avulla. 
Skannaus ja korostus, yliviivaus, 
alleviivaus tai tietojen muokkaus 
– kaikki yhdellä työvaiheella.

Monitasoisen grafiikan hallinta

Mahdollistaa esimerkiksi 
AutoCAD®- ja Microsoft Visio® 
-ohjelmilla luotujen tasojen 
katselun, valinnan, yhdistämisen 
ja tasoittamisen.

Multimediaa Pdf-tiedostoihin

Adobe® Flash®- ja Microsoft® 
Silverlight® -sisällön lisääminen 
PDF-tiedostoihin mahdollistaa 
huomiota herättävien multimedia-
asiakirjojen luomisen nopeasti ja 
helposti.

Arkaluonteisten asiakirjojen 
suojaus

PDF-asiakirjojen lukua, tulostusta 
ja muokkausta voidaan rajoittaa 
salasanojen, salauksen ja 
käyttöoikeuksien valvonnan avulla. 
Arkaluonteiset tiedot voidaan 
myös suojata tiedostojen 
jakamisen tai arkistoinnin aikana 
tasoittamalla asiakirjan sisältö.

Yhteys asiakirjojen 
hallintajärjestelmiin

Saumaton yhteys seuraaviin: 
Microsoft® SharePoint® Services v3, 
Server 2003, 2007 ja 2010, 
Autonomy iManage WorkSite 8.3 
ja 8.5, OpenText DocsOpen 4, 
Connectivity Solutions (eDocs/
Hummingbird) 6, 5.2 LiveLink 9.7 
ja LexisNexis CaseMap 8.5. Tämä 
takaa koko yrityksen kattavan 
asiakirjojen hallinnan kunkin 
käyttäjän työpöydältä.


