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A The Simons Firm buscava uma solução de PDF que 
automatizasse seus processos de negócios para que fosse mais 
organizada e rentável. Para uma firma de advocacia, trabalhar 
com PDFs não é uma conveniência, é uma necessidade.

As firmas de advocacia lidam com uma grande variedade de 
documentos jurídicos, de casos a formulários pesquisáveis com 
milhares de páginas. Era muito importante para a The Simons 
Firm encontrar uma solução de gerenciamento de conteúdo 
em PDF eficiente para digitalizar, converter, combinar, comentar 
(fazer anotações) e proteger seus documentos jurídicos em PDF. 
Era também uma exigência que a solução incluísse um recurso 
de ocultação para proteger parte das informações dos 
documentos.

Além disso, a solução de PDF precisava ser facilmente 
implantada em todos os diferentes departamentos da empresa, 
pois ela seria usada por estagiários, secretárias, advogados e 
administradores de escritório na firma.
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DESAFIOS

A The Simons Firm começou a testar e analisar uma variedade de editores de PDF, mas nenhum deles atendia às 
suas necessidades e expectativas tão bem quanto o Foxit PDF Editor. "O Foxit PDF Editor era bem econômico mas, 
ainda mais importante, ele excedeu todas as nossas necessidades", disse Samantha Garcia, assistente jurídica na 
The Simons Firm.

O Foxit PDF Editor foi extremamente fácil de implantar e demonstrou alto desempenho nos diferentes 
departamentos da The Simons Firm. Atualmente, a equipe dessa firma de advocacia pode facilmente digitalizar, 
converter, organizar, proteger, anotar e editar seus documentos PDF. Antes de usar o Foxit PDF Editor, a empresa 
não conseguia transformar facilmente documentos digitalizados em arquivos PDF pesquisáveis ou editáveis . 
Recursos como ocultação e anotação melhoram o tempo do processo para revisar, aprovar e compartilhar 
documentos jurídicos, internamente e externamente.

"O Foxit PDF Editor tem sido extremamente útil para nós; ele pode converter milhares de páginas em PDF e 
colocar carimbos e números de lotes em cada página do documento inteiro em menos de 10 minutos. A 
alternativa seria colocar carimbos manualmente em cada página, o que levaria muito tempo. A Foxit 
definitivamente melhorou a comunicação e os processos em nossos departamentos", disse Samantha Garcia, 
assistente jurídica na The Simons Firm.

ASOLUÇÃO DA FOXIT

A The Simons Firm, LLP oferece 
representação legal sofisticada para 
clientes locais e nacionais em todo 
Novo México. A empresa está 
estruturada para oferecer aos seus 
clientes uma representação legal 
eficiente e ágil com redução de 
custos. Suas áreas de atuação 
incluem litígios e apelos, direito 
imobiliário e de propriedade, 
direito empresarial e comercial, 
recursos naturais e energia, 
assessoria do trabalho e defesa 
(para empregadores).



O Foxit PDF Editor tornou-se uma solução multitarefas econômica para melhorar os processos de fluxo de 
trabalho da The Simons Firm. Ele lhes permite:

A implementação eficiente de uma solução de gerenciamento de conteúdo em PDF; digitalizar, criar, 
modificar, organizar e proteger documentos PDF.

Proteção e troca seguras de informações confidenciais.

Automação de processos de negócios para que seja mais eficiente e rentável.

Conjunto rico em recursos de anotação e edição.

RESULTADOS
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