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Black & Veatch moest zijn documenten met betrekking tot de binnenlandse veiligheid converteren naar PDF en deze 
comprimeren om ze te kunnen opslaan in een database. De documenten bevatten tijdkritieke informatie die snel 
moest kunnen worden bekeken en geopend door leden van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

Zakel�ke uitdaging

Black & Veatch heeft een licentie genomen op PDF Compressor met OCR van Foxit om hun documenten beter te 
beheren. De software stelde hen in staat al hun documenten te converteren naar PDF's en deze te comprimeren 
met verhoudingen gelijk aan of hoger dan 10x.

Oplossing

Met PDF Compressor was Black & Veatch in staat om al hun documenten te converteren en te presenteren in een 
universele en gestandaardiseerde indeling. Dankzij de compressie konden zij de bestandsgrootte met een 
compressieverhouding van 10x of meer verkleinen, waardoor de bestanden gemakkelijker in databanken konden 
worden opgeslagen en sneller naar klanten worden verzonden. Foxit hielp Black & Veatch om hun deadlines te 
halen en tegelijkertijd tijd en geld te besparen door snellere verzending van documenten.

Resultaten

Voordelen

Doel Behaalde voordelen

Documenten naar PDF converteren.

Verkleinde documentgrootte voor een meer 
efficiënt beheer.

Schaf software aan die de complexe inhoud van 
documenten aankan.

Schaf software aan die de complexe inhoud van 
documenten aankan.

PDF Compressor converteerde met succes alle 
documenten naar PDF-bestanden.

Gecomprimeerde documenten waren negen tot 
tien keer kleiner dan de originele grootte, 
waardoor documenten sneller toegankelijk en 
opvraagbaar waren.

PDF Compressor behaalde uitstekende 
compressieverhoudingen voor zowel kleuren- als 
zwart-witdocumenten.

De uitgevoerde documenten waren efficiënt 
genoeg om de deadlines consequent te halen.
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