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Aangezien Drees & Sommer voor zijn vorige 
softwareoplossing aanzienlijke onderhoudskosten moest 
dragen, ging Ralf Schneller, hoofd van de IT-aankoop, op 
zoek naar alternatieven. Als onderdeel van een praktijktest 
gedurende een jaar hebben meerdere groepen een reeks 
verschillende PDF-editors uitgeprobeerd. "We hebben een 
PDF-editor nodig voor een hele reeks toepassingen", zei Ralf 
Schneller. "Daarbij gaat het om typische functies, zoals het 
exporteren van Office-bestanden naar PDF, maar ook het 
converteren van CAD-bestanden of het werken met 
formulieren."

Deze uitgebreide testfase leverde een duidelijke winnaar 
op: Foxit PDF Editor. De software biedt een uitgebreide 
functionaliteit tegen een indrukwekkende prijs. Ze beschikt 
over functies voor samenwerking en het maken van PDF's, 
maar ook het bewerken, becommentariëren, goedkeuren, 
beveiligen, organiseren, exporteren, tekstherkenning (OCR) 
en ondertekenen van PDF-documenten en -formulieren.
Het is dus mogelijk om op elk moment naar Foxit PDF 
Editor te migreren - en het is vaak kostenefficiënter dan 
upgraden naar de laatste versie van vergelijkbare
oplossingen. "Uiteindelijk scoorde Foxit PDF Editor op zijn 
gebruiksvriendelijkheid", zei Ralf Schneller. "We voelden 
ons ook zeer goed gesteund door Foxit tijdens de 
pre-consultatiefase, omdat ze zeer snel reageerden op 
onze verzoeken voor veranderingen. Ook de 
ondersteuning die we nodig hadden om opmerkingen uit 
PDF-formulieren te exporteren, resulteerde voor ons in 
een snelle, praktische oplossing."

De gebruikers werden voorbereid op de komende
verandering door hen opleidingsvideo's te tonen over de 
verschillende functies van Foxit PDF Editor. De IT-afdeling 
heeft ook een speciaal forum opgezet om vragen over het 
gebruik van de tool te beantwoorden. De software werd 
automatisch verdeeld onder de individuele cliënten van 
elk kantoor. "Foxit heeft ook hier zeer goed werk geleverd", 
zei het hoofd van de IT-aankoop. Zodra de installatie was 
voltooid, zouden de gebruikers een melding ontvangen  

Drees & Sommer ondersteunt al meer dan 
45 jaar eigenaren en investeerders in de 
publieke en particuliere sector bij alle 
vastgoedaspecten. Het bedrijf wordt gerund 
door partners, heeft een hoofdkantoor in 
Stuttgart en telt 41 kantoren wereldwijd. Het 
accent ligt altijd op winstgevendheid met 
stimulering van zo duurzaam mogelijk 
bouwen. We noemen dit 'de blauwe aanpak'.

Het doel van de bouw- en vastgoedexperts 
is altijd om de klant meetbare toegevoegde 
waarde te bieden. Dit kan bijvoorbeeld 
betekenen dat de uitvoering van een 
bouwproject wordt gestroomlijnd, de 
exploitatie van een gebouw goedkoper 
wordt gemaakt of dat de energiekosten
worden verlaagd door innovatieve concepten. 
Momenteel fungeert het bedrijf met ongeveer 
2150 werknemers als een onafhankelijke 
projectmanager voor meer dan 960 bouw- en 
vastgoedprojecten.

Drees & Sommer en EPEA Internationale
Umweltforschung Hamburg zetten zich
gezamenlijk in voor Cradle to Cradle®, en 
hebben opdrachtgevers, investeerders, 
architecten en fabrikanten samengebracht 
om de aanpak te promoten.
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wanneer zij hun computer aanzetten om hen te vertellen dat Foxit PDF Editor nu als PDF-editor was geïnstalleerd. 
Sindsdien maken wereldwijd 2.150 gebruikers gebruik van de software en de uitgebreide functionaliteit ervan. 
Dankzij de gebruikersinterface op basis van linten, die zichzelf uitwijst, was geen verdere opleiding nodig.

Over Foxit PDF Editor

Maak PDF's van meerdere bronnen en pas vervolgens tekst, objecten, opmaak, organisatie 
en lay-out aan met krachtige functies voor documentbewerking

Beveilig gevoelige informatie door toegang tot documenten te verlenen en in te trekken, 
specifieke informatie te redigeren, encryptie toe te passen of digitale handtekeningen te 
plaatsen

Samenwerken via gedeelde beoordeling, het delen van uw bestanden op 
cloud-opslagdiensten en integratie met toonaangevende CMS-systemen

Papierloos werken met scannen, OCR en bewerken van papieren documenten

Naar Microsoft Office exporteren

Krachtige PDF-editor die de volledige levenscyclus van documenten ondersteunt: maken, 
controleren, bewerken en beheren.

https://www.foxit.com/kb.html

