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Que tal um tempo para analisar
novamente a sua estratégia de
gerenciamento de documentos?
QUATRO DESAFIOS DE ALTO CUSTO FAZEM COM QUE SEJA NECESSÁRIA UMA
MUDANÇA NA SUA SOLUÇÃO DE PDF
As organizações de TI estão sendo compelidas a fazer mais com menos à medida que orçamentos
apertados se tornam cada vez mais restritos. Empresas de todos os portes enfrentam o desafio de descobrir economias
que possam ser reinvestidas em novas tecnologias capazes de poupar dinheiro e gerar receita. Desde o armazenamento
até a segurança, todos os custos estão sendo analisados nessa busca por economias, mas muitas organizações ainda
ignoram uma área, o gerenciamento de documentos, em que é possível obter economias significativas sem demora. Agora,
chegou definitivamente a hora de analisar a sua solução de PDF e fazer uma pergunta básica: É possível obter as mesmas
capacidades de uma nova solução de PDF, mas a um preço muito mais baixo?
É verdade que poucos diretores de informática arriscam seus empregos quando resolvem continuar usando um fornecedor
líder de softwares corporativos. A Adobe, o grande gigante na área de gerenciamento de conteúdo, parece ser uma aposta
segura: Seu software de edição de PDF e seu leitor de PDF estão por toda parte e fazem um bom trabalho para muitas
empresas. Porém, familiaridade e adequação são motivos realmente válidos para adotar qualquer solução? Afinal de
contas, também é verdade que as principais ferramentas de software de hoje podem não solucionar os desafios
enfrentados pelas empresas de amanhã. E, nesse caso, existem alguns motivos convincentes (entre eles, economizar
dinheiro) para os diretores de informática refletirem sobre uma nova plataforma para PDFs. Basta considerar esses
desafios muito familiares:

DESAFIO: O LEITOR DE PDF DA ADOBE É
GRATUITO. ELE NÃO É PERFEITO, MAS QUE
OPÇÃO EU TENHO?

DESAFIO: O ADOBE ACROBAT É CARO. ELE É
SIMPLESMENTE UM CUSTO QUE EU TENHO
QUE ACEITAR?
O PhantomPDF da Foxit oferece funcionalidade
semelhante a um preço inferior. O fato é…

» É mais rápido, então os usuários não precisam
suportar longas esperas para abrir PDFs.

» O Adobe Acrobat custa mais de 3 vezes mais.
» Com a Foxit, recursos robustos de PDF podem ser
implantados para mais usuários dentro do mesmo
orçamento.

» É leve e, por isso, mais fácil de implantar sem
desperdiçar valiosos recursos de computação.
» É compatível com padrões e, por isso, funciona com os
seus PDFs existentes.
» É mais seguro, oferecendo melhor proteção contra
vulnerabilidades de segurança.
» E oferece criação de PDFs gratuita, capacitando mais
usuários sem despesas de licenças extras.

» É mais econômico comprar o Foxit PhantomPDF do
que atualizar o Adobe Acrobat.
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DESAFIO: COMO FACILITAR A PESQUISA DE
ARQUIVOS PDF PARA OS USUÁRIOS?

DESAFIO: É POSSÍVEL PROTEGER POR
DIREITOS MEUS ARQUIVOS PDF, COMO MEUS
ARQUIVOS DO MICROSOFT OFFICE?

Embora onipresentes hoje em dia, os arquivos PDF
não aparecem em resultados de pesquisas. O Foxit
PDF IFilter vira o jogo…

» Ele estende as tecnologias de pesquisa da Microsoft
de forma a incluir documentos PDF.
» Sua indexação é muito mais rápida que a da Adobe
devido ao suporte de tecnologias de servidor com
vários núcleos e multithreading.
» Seu desempenho e escalabilidade líderes no setor
significam menos servidores, proporcionando
economias em despesas de administração, hardware,
data center, área ocupada e energia.

O Foxit PDF Security Suite estende os Serviços de
Gerenciamento de Direitos (RMS) do Microsoft
Active Directory de forma a incluir documentos PDF.
Isso significa que…
» As organizações de TI podem implantar e administrar
uma única solução para abranger o gerenciamento de
direitos, economizando tempo e dinheiro.
» Os usuários finais podem acessar PDFs protegidos
com o mesmo processo familiar que eles utilizam para
abrir arquivos protegidos do Microsoft Office,
economizando em custos de treinamento e suporte.

CONCLUSÃO:
Os diretores de informática podem continuar a pagar por um gerenciamento de documentos caro e
trabalhoso ou podem reduzir os gastos e, ao mesmo tempo, impulsionar a produtividade equipando
mais usuários com a capacidade de criar, editar, proteger e procurar arquivos PDF. Seus concorrentes
sem dúvida enfrentam os mesmos desafios, e os mais espertos já estão repensando suas próprias
estratégias para lidar com PDFs. Assim, com alternativas mais baratas, como a Foxit, ganhando força
no universo do PDF, chegou a hora de fazer o mesmo com o seu orçamento e o seu sistema de
gerenciamento de documentos.

As empresas que procuram
soluções de PDF mais flexíveis e
com custos mais baixos têm
opções. Descubra o que 100.000
clientes e 525 milhões de
usuários em 200 países já
sabem: A Foxit oferece soluções
de PDF rápidas, acessíveis e
seguras.
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