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Een prestigieus internationaal juristenkantoor in de Verenigde Staten moest diverse uitdagingen met het verwerken van hoge 
volumes aan documenten oplossen. Ze gebruikten batchprocessen en een concurrerend OCR-product waarmee de 
documentverwerking werd beperkt tot één tegelijk. Het bureau moest de omzetting van papier naar elektronische indeling 
bespoedigen om aan zijn zakelijke vereisten te voldoen. Het bureau zocht naar een oplossing die aan alle vereisten zou voldoen. 
Het had een oplossing nodig die de hoge volumes met hoge snelheid kon verwerken. De oplossing moest een op een server 
gebaseerd product zijn met een verbeterde OCR-doorvoer. Het was tevens belangrijk dat de oplossing op afbeeldingen 
gebaseerde PDF's in bulk kon scannen en de PDF's via streepjescode-herkenning kon splitsen. Als laatste moest het bureau deze 
PDF's op tekst kunnen doorzoeken voor verspreiding onder de afdelingen.

Zakel�ke uitdaging

Het bureau heeft een licentie genomen op de PDF Compressor van Foxit Software om de OCR-doorvoer van gescande documenten 
te verbeteren. Het wilde ook de snelheid verhogen waarmee papieren en elektronische kopieën van documenten worden verwerkt 
en naar de juiste afdelingen binnen het bedrijf worden verstuurd. PDF Compressor werd gebruikt om de documenten volledig te 
optimaliseren door de tekst ervan doorzoekbaar te maken. De oplossingen van Foxit konden het hoge volume van het bureau op 
hoge snelheid verwerken, en tegelijkertijd de OCR-doorvoer verbeteren.

Oplossing

De snelheid waarmee de documenten van het bureau worden verwerkt is aanzienlijk hoger met de OCR en compressie van PDF 
Compressor. Bovendien zijn werknemers veel e�ciënter omdat ze minder tijd besteden aan het invoeren van de documenten in 
een scanner en zich kunnen concentreren op andere taken met toegevoegde waarde. De tekst van beelddocumenten wordt 
betrouwbaar doorzoekbaar gemaakt met de uiterst nauwkeurige OCR-technologie van PDF Compressor. Het volledige proces is 
geautomatiseerd en vermindert de kosten voor het bureau, terwijl de work�ows e�ciënter worden gemaakt.

Resultaten

Voordelen

Doel Behaalde voordelen

Een oplossing vinden voor de verwerking van grote 
volumes

E�ciëntere work�ows voor het bureau realiseren

Op afbeeldingen gebaseerde documenten omzetten in 
hoogwaardige bestanden waarvan de tekst 
doorzoekbaar is, met verbeterde OCR-doorvoer

Batchverwerking stelt het bureau in staat documenten 
met hoge snelheid te verwerken, waardoor 
bedrijfsprocessen e�ciënter worden

Door de verwerking van documenten te automatiseren 
en te versnellen, kan het bureau de tijd verminderen 
die werknemers besteden aan het één voor één 
invoeren van documenten in een scanner en kan het 
zich concentreren op taken met toegevoegde waarde

Met behulp van PDF Compressor converteerde het 
bedrijf op afbeeldingen gebaseerde PDF's in zeer 
nauwkeurige documenten waarvan de tekst 
doorzoekbaar is

De verwerkingssnelheid van documenten verhogen Door de multi-threaded mogelijkheden van Foxit te 
benutten, was het bureau in staat om meerdere 
documenten tegelijk te verwerken, met een snelheid van 
één document per keer, per kern
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