
Ominaisuudet
Adobe Acrobat 
Standard DC*

Adobe Acrobat 
Pro DC*

Power PDF 
Advanced 2

Yhteensopivuus

Microsoft Officen valintanauhatyyppinen käyttöliittymä, 
jonka oppiminen on helppoa ja käyttö tehokasta •

Yhteensopiva Microsoft Windows 10:n 
kosketusominaisuutta hyödyntävien laitteiden kanssa, 
mukana ”Kosketustila” 

Ei kosketustilavaih-
toehtoa

Ei kosketustilavaih-
toehtoa •

Yhteensopiva Microsoft Windows -versioiden 7, 8, 8.1 ja 10 
kanssa • • •

Yhteensopiva Microsoft Office -versioiden 2010, 2013 ja 
2016 kanssa • • •

Integroidut lisäosat luontiin ja muuntamiseen Microsoft 
Word-, Excel-, PowerPoint-, Outlook- ja Internet Explorer 
-ohjelmia varten

Ei PDF-tiedostojen 
muuntotoimintoa

Ei PDF-tiedostojen 
muuntotoimintoa •

Pikavalinta hiiren kakkospainikkeella Windows Explorerissa 
ja Internet Explorerissa • • •

PDF-tiedostojen katselu ja huomautuksien lisääminen 
Internet Explorer-selaimissa • • •

PDF Create -lisäosat Firefoxille ja Chromelle • • •
Tukee seuraavia asiakirjojen hallintajärjestelmiä: OpenText 
eDOCS, HP WorkSite, Livelink, OpenText Enterprise 
Connect, NetDocuments, Worldox, EMC Documentum, 
Xerox DocuShare, Therefore, HP Trim, Office 365 ja 
SharePoint Document Management Systems (DMS)

• • •

Tukee seuraavia pilvitallennusjärjestelmiä: Dropbox, 
Evernote, Box, Google Drive ja Microsoft OneDrive 

Ei Evernotea eikä 
Google Drivea

Ei Evernotea eikä 
Google Drivea •

LexisNexis CaseMap -tuki • • •
PDF-tiedostoihin upotettujen videoiden ja äänten tuki • • •
Microsoft Silverlight -tuki •
Yhteensopiva Adoben uusimpien PDF-animaatioiden ja 
-grafiikan kanssa • • •

PDF/A-yhteensopivuuden tarkistus kaikille PDF/A-1-, 
PDF/A-2- ja PDF/A-3-tasoille • •

Online-ohje sisältää uusimmat tiedot • • •

Asiakirjojen skannausratkaisut
Nuance Power PDF

Vertailutaulukko

PDF-ohjelmistojen  
vertailutaulukko 
Vertailussa Power PDF Advanced 2, Adobe Acrobat 
Standard DC ja Adobe Acrobat Pro DC

Yhteenveto

* Tämä vertailutaulukko ei kata mainittujen tuotteiden kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja. Taulukko on tarkoitettu vain viitteeksi tuotteiden vähimmäisominaisuuksien ja 
-toimintojen vertailua varten. Adobe-tuotteet voivat sisältää muita ominaisuuksia ja toimintoja, joita ei ole mainittu tässä taulukossa.



2 Asiakirjojen skannausratkaisut
Nuance Power PDF

Vertailutaulukko

Ominaisuudet
Adobe Acrobat 
Standard DC*

Adobe Acrobat 
Pro DC*

Power PDF 
Advanced 2

PDF-tiedostojen luonti

PDF-asiakirjojen luonti mistä tahansa tulostavasta 
sovelluksesta • • •

PDF-asiakirjojen luonti suoraan skannerista • • •
Ammattimainen skannaus yhdellä napsautuksella sekä 
automaattinen haku ja merkintä •

Tekstintunnistuksen tulosten automaattinen oikoluku ja 
virhe-epäilyjen tarkistus ja korjaus •

PDF-tiedostojen luonti yhdellä työvaiheella Microsoft 
Wordista, Excelistä ja PowerPointista • • •

PDF-tiedoston luonti ja lähetys Microsoft Outlookin 
sähköpostiliitteeksi • • •

PDF-tiedostojen luonti ja arkistointi yhdellä työvaiheella 
Microsoft Outlookin ja Lotus Notesin sähköpostiviesteistä • • •

PDF-tiedostojen luonti WWW-sivuista yhdellä työvaiheella 
Internet Explorerissa, Firefoxissa ja Chromessa • • •

PDF-tiedostoksi muutettavan verkkosivuston hyperlinkit 
voidaan säilyttää • • •

PDF-tiedostojen luonti erinä useista tiedostoista ja 
tiedostotyypeistä • • •

Seurattu kansio -prosessilla voi automatisoida 
rutiininomaista PDF- ja TIFF-tiedostojen luontia monista eri 
muodoista

•

Yhden PDF-asiakirjan luonti yhdistämällä useita tiedostoja • • •
Tuki PDF-versioiden 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ja 1.7 tiedostojen 
luonnille • • •

Luo ISO-standardin PDF/A-tiedostoja (tasot PDF/A-1, 
PDF/A-2 ja PDF/A-3) • • •

PDF-portfolioiden luonti ja lähetys • •
PDF-MRC-muotoisten, tiiviisti pakattujen, värillisten PDF-
kuvatiedostojen (jopa 8 kertaa pienempien) luonti • • •

Create Assistant -työpöytäapuohjelma tai vastaava •
Muokattavat PDF-tiedostojen luonnin profiilit • • •
PDF-kuvatiedostojen yhdistäminen PDF-tekstitiedostoihin • • •
Valmiiden ja muokattujen vesileimojen lisääminen luonnin 
yhteydessä • • •

Tietoturva-asetusten lisääminen luonnin yhteydessä • • •
Mukautettujen ylä- ja alatunnisteiden lisääminen PDF-
asiakirjoihin (sivunumerointi) • • •

Pienten tiedostojen pakkaustasojen säätö • • •
Microsoft Wordista, Excelistä ja PowerPointista tulevien 
hyperlinkkien ja metatietojen säilyttäminen sekä 
kirjanmerkkien ja kommenttien lisääminen niistä

• • •

Salasanojen lisääminen 128-bittisellä ja 
256-bittisellä suojatulla AES-salauksella sekä 
käyttöoikeuksienvalvonnan lisääminen PDF-tiedostoihin

• • •

Itse allekirjoitettujen digitaalisten allekirjoitusten luonti ja 
käyttöönotto • • •

* Tämä vertailutaulukko ei kata mainittujen tuotteiden kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja. Taulukko on tarkoitettu vain viitteeksi tuotteiden vähimmäisominaisuuksien ja 
-toimintojen vertailua varten. Adobe-tuotteet voivat sisältää muita ominaisuuksia ja toimintoja, joita ei ole mainittu tässä taulukossa.



3 Asiakirjojen skannausratkaisut
Nuance Power PDF

Vertailutaulukko

Ominaisuudet
Adobe Acrobat 
Standard DC*

Adobe Acrobat 
Pro DC*

Power PDF 
Advanced 2

PDF-tietoturva ja -allekirjoittaminen

Yhteensopivuus Microsoft Crypto API:n / ulkopuolisen 
toimittajan digitaalisten allekirjoitusten kanssa • • •

Asiakirjan digitaalisten allekirjoitusten lisääminen, hallinta, 
tarkastelu ja selaaminen • • •

Nopea ja helppo asiakirjojen suojaus tietoturvaprofiileja 
vetämällä ja pudottamalla

  •

Tuki FileOpen-suojatuille tiedostoille (digitaalisten 
oikeuksien hallinta)

Vaatii lisäosan Vaatii lisäosan •

Suojattujen PDF-tiedostojen tarkastelu ja 
suojauksen lisääminen Microsoft Active Directory 
-oikeuksienhallintapalvelun (AD RMS) avulla

•

Palvelinpuolen suojauksen käyttöönotto PDF-asiakirjoille, 
jotka on tallennettu SharePointin versioihin 2007/2010/2013 
AD RMS:n avulla

•

Tekstin ja kuvien hävitys PDF-tiedostoista • •
Hävitysmerkinnät (esim. väri, hävityskoodit ja mukautettu 
peittävä teksti) • •

Kommenttien ja metatietojen (yksityisten tietojen) poisto 
asiakirjan tarkastuksen avulla • • •

Tietoturvaprofiilikirjaston järjestäminen ja hallinta • • •
Digitaalisten allekirjoitusten kirjaston järjestäminen ja 
hallinta • • •

PDF-salauskirjekuorien järjestäminen ja hallinta •
PDF-tiedostojen muuntaminen

PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon (.doc, 
.docx) • • •

PDF-tiedostojen muuntaminen Excel-työkirjoiksi ja 
-laskentataulukoiksi (.xls, .xlsx)

Vain .xlsx-työkirjat Vain .xlsx-työkirjat •

Monisivuisen PDF-taulukon tai -laskentataulukon 
muuntaminen yhdeksi Microsoft Excel -asiakirjaksi • • •

PDF-tiedostojen muuntaminen PowerPoint-muotoon 
(.pptx) • •

PDF-tiedostojen muuntaminen WordPerfect-muotoon 
(.wpd) •

PDF-tiedostojen muuntaminen XPS-muotoon (.xps) •
XPS-tiedostojen muuntaminen PDF-muotoon • • •
Skannattujen PDF-tiedostojen (kuvatiedostojen) 
automaattinen tunnistus ja mahdollisuus muuntaa niitä 
etsittäviksi PDF-tiedostoiksi

•

Skannattujen PDF-tiedostojen (kuvatiedostojen) 
muuntaminen etsittäviksi PDF-tiedostoiksi (teksti kuvan 
päällä)

• • •

Skannattujen PDF-tiedostojen (kuvatiedostojen) 
muuntaminen muokattaviksi PDF-tiedostoiksi ja muiksi 
tiedostoiksi

• • •

Skannattujen PDF-väritiedostojen (kuvatiedostojen) 
muuntaminen pakatuiksi MRC-PDF-tiedostoiksi 
(keskimäärin 8 kertaa pienempi)

• • •

* Tämä vertailutaulukko ei kata mainittujen tuotteiden kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja. Taulukko on tarkoitettu vain viitteeksi tuotteiden vähimmäisominaisuuksien ja 
-toimintojen vertailua varten. Adobe-tuotteet voivat sisältää muita ominaisuuksia ja toimintoja, joita ei ole mainittu tässä taulukossa.
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Vertailutaulukko

Ominaisuudet
Adobe Acrobat 
Standard DC*

Adobe Acrobat 
Pro DC*

Power PDF 
Advanced 2

Optista tekstintunnistusta käyttämällä hakukelpoiseksi 
muunnetun PDF-tiedoston tekstin oikoluku ja korjaus • • •

PDF-tiedostojen muuntaminen erissä kohdemuotoihin • •
Erämuuntaminen yhden sivun TIFF-tiedostoiksi • •
TIFF-erämuuntohyötyohjelma •
Huippuluokan muuntotarkkuus optisen tekstintunnistuksen 
OmniPage-ohjelmalla

Muu OCR-ohjelma Muu OCR-ohjelma •

Convert Assistant -työpöytäapuohjelma tai vastaava •
Asettelun ja sarakkeiden säilyttäminen • • •
Ylä- ja alatunnisteiden säilyttäminen Microsoft Word 
-asiakirjassa • • •

Säilyttää hyperlinkit (.doc, .docx, .wpd, .xls, .xlsx) Vain .doc ja .docx Vain .doc ja .docx •
Taulukkojen poimiminen PDF-tiedostosta ja siirtäminen 
Exceliin tai Wordiin • • •

Sivun valitun alueen muuntaminen käyttämällä optista 
tekstintunnistusta ja muuntaminen Wordiin, Exceliin, 
PowerPointiin ja WordPerfectiin (skannatut PDF-
kuvatiedostot sekä tekstipohjaiset PDF-tiedostot)

•

PDF-tiedoston muuntaminen ja tallennus äänitiedostoksi 
(.mp3) •

PDF-tiedostojen muokkaus ja koonti

PDF-tiedostojen muokkaus tekstinkäsittelyohjelmien 
tapaan Tarkalla muokkauksella •

Asiakirjan sivujen hallinta (järjestäminen uudelleen, 
lisääminen, poimiminen, rajaaminen, kiertäminen ja 
poistaminen)

• • •

Asiakirjojen kokoaminen asiakirjojen kokoamisnäkymässä 
(lisääminen, poimiminen, korvaaminen, poistaminen, 
jakaminen, numerointi uudelleen, ylä- ja alatunnisteiden 
hallinta, sivujen vetäminen ja pudottaminen)

• • •

Välilehtiä sisältävällä esikatselulla kaikki asiakirjan sivut 
näkyvät irrallisessa valintaikkunassa, joten voit hyödyntää 
näyttösi pinta-alan mahdollisimman tehokkaasti

•

Useiden asiakirjojen eräkäsittely yhdellä kertaa eri 
komentojen avulla (sivujen lisääminen, poimiminen ja 
poistaminen; vesileimojen ja leimojen lisääminen; haku ja 
hävitys; asiakirjan elementtien poistaminen sekä tulostus)

• •

Voit luoda mukautettuja eräsarjatyönkulkuja ja lisätä niitä 
seuratun kansion komennoiksi •

Asiakirjan kirjanmerkkien lisääminen, hallinta, tarkastelu ja 
selaaminen • • •

Sisällysluettelon luonti kirjanmerkeistä •
Asiakirjan XMP-metatietojen tuki (Extensible Metadata 
Platform) • • •

Tekstin muokkaus, leikkaus, kopiointi ja liittäminen • • •
Grafiikan ja kuvien siirtäminen, koon muuttaminen, 
kääntäminen, peilaaminen, järjestäminen, ryhmittäminen, 
läpinäkyvyyden asettaminen, leikkaaminen, kopiointi ja 
liittäminen

• • •

* Tämä vertailutaulukko ei kata mainittujen tuotteiden kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja. Taulukko on tarkoitettu vain viitteeksi tuotteiden vähimmäisominaisuuksien ja 
-toimintojen vertailua varten. Adobe-tuotteet voivat sisältää muita ominaisuuksia ja toimintoja, joita ei ole mainittu tässä taulukossa.
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Nuance Power PDF

Vertailutaulukko

Ominaisuudet
Adobe Acrobat 
Standard DC*

Adobe Acrobat 
Pro DC*

Power PDF 
Advanced 2

Asiakirjan jakaminen sivualueen, tyhjän sivun, sivun 
sisällön, kirjanmerkkien tai tiedostokoon mukaan

Vähemmän 
vaihtoehtoja

Vähemmän 
vaihtoehtoja •

Asiakirjojen linkkien ja kirjanmerkkien säilyminen asiakirjan 
sivuja korvattaessa • • •

Asiakirjan tasojen hallinta: AutoCAD-, Microsoft 
Visio- ja Microsoft Project -ohjelmilla luotujen tasojen 
käyttöönotto / käytöstä poisto, näyttäminen/piilottaminen 
ja lukitseminen/avaaminen PDF-tiedostoissa. Tasojen 
valinta ja yhdistäminen, tasojen ominaisuuksien tarkastelu 
ja muokkaus sekä tasojen hallinta tulostusta varten.

Ei yhdistämistä • •

PDF-tiedostojen optimointi tiedostokoon pienentämiseksi • •
Yhden PDF-tiedoston tai -tiedostoerän koon 
pienentäminen • • •

Mukautetut makrot kirjanmerkkejä tai hyperlinkkejä varten 
(tiedoston avaaminen, äänen toistaminen, siirtyminen 
WWW-sivulle jne.)

• • •

Sovellustiedostojen tai äänten lisääminen PDF-tiedostoon • • •
PDF/A-yhteensopivuusongelmien korjaus 
yhteensopivuuden tarkistusohjelmalla tai Tallenna PDF/A-
muodossa -komennolla

• •

Bates-leimaus, jossa lisämuotoilu ja sivujen sijoitus • •
PDF-asiakirjojen tarkistus ja yhteistyö

Älykäs ulkoasuun perustuva Looks Like Search™ -haku 
löytää sisällöstä nopeasti esimerkiksi puhelinnumerot, 
sähköpostiosoitteet ja henkilötunnukset alfanumeerisen 
kaavan perusteella tarkan tekstin sijaan. Käytettävissä on 
valmiita kaavoja ja mahdollisuus luoda omia.

Vain 
hävitystyökalulla, ei 

kaavojen luontia
•

Hakutulosten automaattinen korostus, yliviivaus, 
alleviivaus tai hävitys PDF-tiedostojen tarkistuksen ja 
muokkauksen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi

Vain hävitys •

PDF-sähköpostiliitteiden esikatselu Microsoft Outlook 
-ohjelmissa • • •

Usein käytettävien PDF-tiedostojen ja verkossa olevien 
PDF-tiedostojen (URL:ien) nopea käyttö suosikkivalikon 
avulla 

• • •

Asiakirjojen vertailu rinnakkain (PDF ja PDF sekä PDF ja 
Word)

Vain PDF-
asiakirjan vertailu 
PDF-asiakirjaan

•

Tiedostojen avaus ja tallennus asiakirjojen 
hallintajärjestelmään Tiedosto-valikon kautta

Vaihtelee 
asiakirjojenhallinta-

järjestelmittäin

Vaihtelee 
asiakirjojenhallinta-

järjestelmittäin
•

Tiedostojen avaus ja tallennus pilveen Tiedosto-valikon 
kautta: Box, Dropbox, Evernote, Google Drive ja Microsoft 
OneDrive

Koti-näkymän 
kautta; ei Evernotea 
eikä Google Drivea

Koti-näkymän 
kautta; ei Evernotea 
eikä Google Drivea

•

Versioiden tallennus, seuranta ja avaaminen 
PDF-asiakirjassa •

Asiakirjan digitaalisten allekirjoitusten lisääminen, hallinta, 
tarkastelu ja selaaminen • • •

Tutut kommentointi- ja merkintätyökalut (muistiinpanot, 
tekstiruudut, kirjoituskone, kuvatekstit, korostus, tekstin 
alleviivaus, yliviivaus ja leimat)

• • •

* Tämä vertailutaulukko ei kata mainittujen tuotteiden kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja. Taulukko on tarkoitettu vain viitteeksi tuotteiden vähimmäisominaisuuksien ja 
-toimintojen vertailua varten. Adobe-tuotteet voivat sisältää muita ominaisuuksia ja toimintoja, joita ei ole mainittu tässä taulukossa.
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Vertailutaulukko

Ominaisuudet
Adobe Acrobat 
Standard DC*

Adobe Acrobat 
Pro DC*

Power PDF 
Advanced 2

Kommenttien automaattinen täyttö korostus- ja 
huomautusteksteillä • • •

Muistiinpanojen luonti PDF-tiedostoihin puhumalla Dragon 
Notes -ohjelman avulla •

Uusien leimojen luonti valituista sivuelementeistä Vain objekteista Vain objekteista •
Valitse uusien dynaamisten leimojen päiväys- ja aikamuoto •

Leimojen lisääminen yhdelle tai kaikille sivuille
Vain sivuun 
kerrallaan

Vain sivuun 
kerrallaan •

Leimakirjaston järjestäminen ja hallinta • • •
Kommenttien ja lomakekenttien oikeinkirjoituksen tarkistus • • •
Kommenttien siirto yhdestä PDF-tiedostosta toiseen 
yhteistyön ja tarkistuksen helpottamiseksi • • •

Piirtotyökalut (kommenttityökalut), kuten viivat, nuolet, 
suorakulmiot, kynä, soikio, monikulmio ja pilvi • • •

Mittaustyökalu (jossa tallennus kommenttina) • • •
Kommenttien ja lomakekenttien tulostus • • •
Vesileimakirjaston järjestäminen ja hallinta • • •
PDF-tiedostojen käyttäminen

Kaikkien PDF-tiedostomuotojen tarkastelu PDF-tiedostoina • • •
Työkalunhakutoiminto • • •
Mukautettava pikatyökalurivi, jossa on pikavalinnat kunkin 
käyttäjän ominaisuuksiin ja toimintoihin • • •

Asiakirjojen ja niiden sisältämien tekstien, kommenttien ja 
kirjanmerkkien tarkennettu haku ja indeksointi

Perusindeksointi • •

Hakutulosluettelo ja hakuosumien korostus asiakirjasta • • •
iFilter-hyötyohjelma SharePointiin PDF-asiakirjojen 
indeksointia ja nopeaa etsimistä varten SharePointin 
versioissa 2007/2010/2013

• • •

Microsoft Officessa luotujen PDF-tiedostojen avaaminen 
tallentamatta niitä ensin • • •

Avaus- ja tallennussijaintien rajaus vain tiettyihin kansioihin •
PDF-tiedoston lähettäminen faksilaitteeseen sähköpostitse •
Verkkoskannaus- ja eCopy ShareScan -tuki skannauksen 
Saapuneet-kansioiden avulla •

PDF-lomakkeet 

PDF-tiedoston automaattinen muuntaminen täytettäväksi 
PDF-lomakkeeksi • • •

Lomakkeiden ohjausobjektien piirto ja muokkaus 
(tekstikentät, painikkeet, pudotusvalikot, valintaruudut ja 
valintanapit)

• • •

Teksti- ja objektiattribuuttien muokkaus (kirjasin, väri, 
viivan paksuus sekä näytön ja tulostuksen asetukset) • • •

Digitaalisten allekirjoituskenttien luonti lomakkeisiin • • •

* Tämä vertailutaulukko ei kata mainittujen tuotteiden kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja. Taulukko on tarkoitettu vain viitteeksi tuotteiden vähimmäisominaisuuksien ja 
-toimintojen vertailua varten. Adobe-tuotteet voivat sisältää muita ominaisuuksia ja toimintoja, joita ei ole mainittu tässä taulukossa.
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Vertailutaulukko

Ominaisuudet
Adobe Acrobat 
Standard DC*

Adobe Acrobat 
Pro DC*

Power PDF 
Advanced 2

Mukautetut makrot lomakeobjekteille (lomaketietojen 
tuonti, äänen toistaminen, tiedoston avaaminen, WWW-
sivun avaaminen jne.)

• • •

Lomakkeen tietojen vienti yhdestä tai useasta täytetystä 
PDF-lomakkeesta • • •

Adoben dynaamisten muotojen (XFA) tuki • • •
JavaScript-tuki • • •
Lomakekenttien sarkainjärjestyksen asettaminen • • •
Helppokäyttötoiminnot

Helppokäyttöinen käyttöliittymä • • •
Koodattujen, helppokäyttöisten PDF-tiedostojen luonti • • •
Säädettävä suurkontrastitila PDF-asiakirjoja varten • • •
PDF-koodausten muokkaus • •
Asiakirjan sisällön lukemisjärjestyksen säätö tai 
yksityiskohtainen määritys lukemisjärjestyspaneelin avulla • •

PDF-asiakirjojen käytettävyyden varmistaminen • •

Asiakirjan lukeminen ääneen: tekstin muuttaminen 
puheeksi

Käyttää 
järjestelmään 

asennettuja ääniä

Käyttää 
järjestelmään 

asennettuja ääniä
•

Käyttöönotto ja mukautus

Citrix®- ja etätyöpöytäpalveluiden tuki (käyttöönotto ja 
käyttö kevyellä asiakaspäätteellä) • • •

Microsoft Application Virtualization -tuki • • •
Asennuksen mukautuspaketin avulla käytettäviä asetuksia 
on helppo hallita kunkin osaston mukaan • • •

Lukutila vahvistaa yhteensopivuutta ja helpottaa parhaiden 
käytäntöjen ja lakisääteisten valtuutusten hallintaa. •

Liitännäisten ja sovellustoimintojen asennus ja käytöstä 
poistaminen (mukautuspaketti) • • •

Vain valittujen asiakirjojenhallintajärjestelmän liitäntöjen 
asennus (mukautuspaketti) •

API-ominaisuudet (ohjelmointiliittymä) • • •

* Tämä vertailutaulukko ei kata mainittujen tuotteiden kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja. Taulukko on tarkoitettu vain viitteeksi tuotteiden vähimmäisominaisuuksien ja -toimintojen 
vertailua varten. Adobe-tuotteet voivat sisältää muita ominaisuuksia ja toimintoja, joita ei ole mainittu tässä taulukossa.

Lisätietoa Power PDF:stä saat osoitteesta nuance.co.uk.
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