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Goodfellow Bros., Inc. (GBI) is een familiebedrijf met meer dan 90 jaar ervaring 

in de bouwindustrie. Zij hebben een reputatie van professionalisme en 

integriteit opgebouwd die een afspiegeling vormt van hun jarenlange inzet 

voor de personen, bedrijven en middelen van de gemeenschappen waarin zij 

wonen en werken. Al bijna een eeuw lang heeft GBI regio's in Noord-Amerika 

en daarbuiten getransformeerd en een cultuur van innovatie gecultiveerd, en 

als gevolg daarvan zijn zij uitgegroeid tot een industrieleider op het gebied 

van moderne bouwtechnologieën.
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Uitdagingen

Foxit-oplossing
Toen Campbell en zijn team Foxit PDF Editor evalueerden, vonden ze het 

paginapaneel erg handig om pagina's uit gescande en softcopy-documenten 

te slepen en zo bestaande PDF's te wijzigen en nieuwe te maken. De Foxit-

oplossing werkt met al hun bestaande PDF's en met PDF-documenten die ze 

van partners en klanten ontvangen, inclusief PDF/E-documenten. Dit maakte 

hun papierloze kantoorproces uiterst e�ciënt en gemakkelijk te 

implementeren.

De combinatie van Foxit PDF Reader en Foxit PDF Editor was zeer eenvoudig te 

implementeren en leverde hoge prestaties, zowel in kantoren als vanaf mobiele 

apparaten op bouwlocaties, zelfs bij het werken met grote bestanden via WAN-

verbindingen. "Dit is een oplossing waarbij minder meer is: het kost minder   

geld, het kost minder tijd om documenten te openen, en het heeft een kleinere voetafdruk," zegt Ron Campbell. "Het was 

kostene�ectiever om over te stappen op Foxit dan om bij onze vorige leverancier te blijven, dus de �nanciële afdeling is dol 

op de oplossing. Foxit is nu de de-facto standaard voor PDF, iedereen heeft Foxit op zijn systeem."

Training was van cruciaal belang om de leercurve tot een minimum te beperken en een succesvolle implementatie van het 

product in het hele bedrijf te garanderen. Het Foxit-trainingsprogramma was verdeeld in drie sessies (basis, gemiddeld en 

gevorderd) en behandelde alle GBI-work�ows. "Ik was verrast dat ik intern niet voor Foxit hoefde aan te dringen, het 

verkocht zichzelf. Toen de mensen het product na de training uitprobeerden, vonden ze het nog prettiger", aldus Ron 

Campbell.
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De Foxit-oplossing was een makkelijke keuze voor GBI. Ze stelt hen in staat om:

Resultaten

Snel en gemakkelijk papierloze work�ows te introduceren, zoals voor het scannen, maken, aanpassen, organiseren en 

comprimeren van PDF-documenten.

De totale operationele kosten te reduceren.

De benodigde tijd voor het openen, bewerken en weergeven van PDF-bestanden te verkorten.

Snel en gemakkelijk een complete PDF-oplossing te implementeren.

Eindgebruikers en bestaande omgevingen gemakkelijk over te zetten.

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

