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Voor Janet Schriel, Executive Programs Manager bij de Cura Day 

Hospitals Group, was het probleem duidelijk: aan de ene kant waren 

de medewerkers gewend geraakt aan Adobe Acrobat voor al hun 

PDF-behoeften, en het bedrijf wilde dat niet wegnemen; aan de andere 

kant werden de kosten in verband met het gebruik van Acrobat gewoon 

te hoog.

"In het begin keken we niet uit naar een verandering", zegt mevrouw 

Schriel. "We keken echter naar de licentiestructuur met Adobe en 

realiseerden ons dat het gewoon te duur was; zeker buiten ons bereik."

Toen duidelijk werd dat er een verandering moest komen, zei mevrouw 

Schriel, had haar team twee factoren gevonden die voor hen het 

belangrijkst waren: het vinden van vergelijkbare PDF-software met 

vergelijkbare functies en mogelijkheden. En een product vinden tegen 

een prijs die redelijk was voor Cura Day Hospitals Group.

Cura Day Hospitals Group is in 2008 

opgericht en is uitgegroeid tot de 

belangrijkste aanbieder van 

poliklinieken in Australië. De Group 

is voortdurend op zoek naar 

mogelijkheden om de reeks

specialistische services voor 

patiënten uit te breiden. 

Tegelijkertijd zijn ze er trots op dat 

ze hun chirurgen, verpleegkundigen 

en ondersteunend personeel een 

kwaliteitsvolle werkplek kunnen 

bieden, en daarom besloten ze een 

alternatief voor Adobe Acrobat te 

zoeken.

Een van de belangrijkste zorgen 

was een oplossing te vinden waarbij 

hun werknemers niet veel tijd kwijt 

waren aan uitzoeken hoe ze die 

moesten gebruiken. De vraag was 

eenvoudig: welke PDF-software 

doet alles wat je nodig hebt op een 

intuïtieve en ongecompliceerde 

manier - en tegen een prijs die 

klopt?

Het antwoord was net zo eenvoudig: 

Foxit PDF Editor.

Zoektocht naar de beste
PDF-software voor de juiste prijs

Cura Day Hospitals Group overwoog vele opties bij het vinden van een 

nieuwe PDF-softwareleverancier, maar hun zoektocht duurde niet lang.

"We hoefden niet al te ver te zoeken, want de prijs van Foxit PDF Editor 

was goed en het Foxit-team reageerde snel en profe ssioneel op onze 

vragen", zegt mevrouw Schriel. "Het had niet beter kunnen uitpakken. 

We kregen de functionaliteit die we zochten."

Volgens mevrouw Schriel is iedereen bij Cura Day Hospitals Group blij 

met dezelfde functionaliteit die ze gewend waren. Van het maken van 

formulieren tot het eenvoudig invoeren van informatie in formulieren, 

alles is rechttoe rechtaan en intuïtief.

"Na de functionaliteit", zegt mevrouw Schriel, "kwam het aan op de 

prijs. En de prijsstelling van Foxit was zeer concurrerend voor ons."
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Foxit PDF Editor biedt een oplossing 
voor broodnodige functionaliteit
en betaalbaarheid



Foxit PDF Editor houdt productiviteit hoog voor Cura 
Day Hospitals Group

Bij Cura Day Hospitals Group heeft een klein maar deskundig team Foxit PDF Editor op de proef 

gesteld, zoals mevrouw Schriel zegt. En wat vonden ze ervan? "Het was eenvoudig in gebruik, 

gemakkelijk navigeerbaar en intuïtief", zegt mevrouw Schriel. "En het beste van alles, de 

leercurve was praktisch onbestaand."

Volgens mevrouw Schriel was het implementatieproces eenvoudig en bevatte het geen 

ongewenste verrassingen. En aangezien Cura Day Hospitals Group de mogelijkheid van een 

proefperiode had gekregen, heeft mevrouw Schriel die hele eerste maand alles bekeken wat 

Foxit PDF Editor te bieden had.

"Ik was toen zeer tevreden over wat Foxit PDF Editor kon doen", zegt mevrouw Schriel, "en dat 

ben ik vandaag nog steeds. We hebben veel opties bekeken, maar zijn blij dat we met Foxit in 

zee zijn gegaan. Alles was absoluut perfect, het gehele proces. Wij bevelen Foxit PDF Editor ten 

zeerste aan."

"We hebben veel opties bekeken, maar zijn blij dat we met Foxit in 
zee zijn gegaan. Alles was absoluut perfect, het gehele proces. Wij 

bevelen Foxit PDF Editor ten zeerste aan."
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