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Frontier Farm Credit biedt �nanciële services voor klanten en de landbouwsector. Het bedrijf heeft zes regionale kantoren op 
verschillende locaties plus een administratiekantoor. Op alle locaties komen documenten zoals belastingaangiften en 
verzekeringspapieren binnen in TIFF- of PDF-indeling. Een belastingaangifte telt gemiddeld 16 tot 30 pagina's en is gewoonlijk groter 
dan 3 MB. Vanwege de bestandsgrootte waren de bestanden moeilijk te openen en te e-mailen. Bovendien waren de bestanden niet 
doorzoekbaar, waardoor het zoeken naar informatie aanzienlijke vertragingen opliep. Frontier Farm Credit besloot op zoek te gaan 
naar compressie- en OCR-technologie om de bestandsgrootte te verminderen, TIFF in doorzoekbare PDF-bestanden om te zetten en 
te integreren met hun OnBase-documentbeheersysteem voor alle vestigingen.

Zakel�ke uitdaging

Frontier Farm Credit onderzocht verschillende software-oplossingen en evalueerde een aantal producten voordat de keuze 
uiteindelijk op PDF Compressor van Foxit Software viel. Het bedrijf kocht zeven licenties van PDF Compressor met OCR, elk om tot 
15.000 pagina's per maand te verwerken. Ze hadden baat bij de eenvoudige interface van de software en de krachtige combinatie 
van bestandscompressie en OCR.

Oplossing

Door gebruik te maken van Foxit's PDF Compressor met OCR kon Frontier Farm Credit zijn bestanden toegankelijker en e�ciënter 
maken. Het ondersteuningsteam van Foxit hielp het bedrijf bij de implementatie van de software en de aanpak van eventuele 
problemen. PDF Compressor kon gemakkelijk worden geïntegreerd met OnBase, waardoor het implementatieproces vlot verliep en 
de opleidingsperiode kort was. De software kon de TIFF's converteren in doorzoekbare gecomprimeerde PDF's. Daardoor konden de 
gecomprimeerde bestanden snel worden geopend, overgebracht en doorzocht. PDF Compressor werd in alle zeven vestigingen van 
Frontier Farm Credit geïmplementeerd, waardoor de algehele documentwork�ow werd verbeterd.

Resultaten

Voordelen

Doel Behaalde voordelen

Verkleinde bestanden realiseren voor een betere 
toegankelijkheid

Doorzoekbare bestanden genereren voor verbeterde 
doorzoekbaarheid van informatie binnen documenten

Alle afbeeldingsbestanden naar PDF converteren

Door bestandscompressie kon de bestandsgrootte 
drastisch worden verminderd voor snellere toegang en 
weergave.

De OCR-component converteerde alle bestanden in 
documenten waarvan de tekst volledigdoorzoekbaar is 
en versnelde de doorzoektijd aanzienlijk.

PDF Compressor converteerde en exporteerde alle 
TIFF's naar PDF's die gemakkelijk en handiger in 
gebruik zijn in een omgeving met grote volumes.

Software-oplossingen implementeren in alle zeven 
vestigingen om gedistribueerd vastleggen mogelijk 
te maken

Software-oplossingen integreren met het bestaande 
OnBase documentbeheersysteem

De software werd geïmplementeerd en werkte 
probleemloos op de zeven locaties.

PDF Compressor kon naadloos worden geïntegreerd met 
OnBase, waardoor de documentprocessen werden 
geoptimaliseerd zonder het bestaande systeem te verstoren.
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