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apparaten op bouwlocaties, zelfs bij het werken met grote bestanden via WANverbindingen. "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
kosteneffectiever om over te stappen op Foxit dan om bij onze vorige leverancier te blijven, dus de financiële 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-workflows. "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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Resultaten
De Foxit-oplossing was een makkelijke keuze voor GBI. Ze stelt hen in staat om:
Snel en gemakkelijk papierloze workflows 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.
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