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Bijna alle bedrijven gebruiken wel een of andere PDF-editor en 
IKB Deutsche Industriebank AG vormt daar geen uitzondering 
op. In 2011 is het bedrijf overgestapt van Adobe Acrobat naar 
PhantomPDF van Foxit Software, wat leidde tot een aanzienlijke 
besparing op de onderhoudskosten. Tot genoegen van de 
gebruikers sluit de software-interface ook meer aan op 
Microsoft Office.

Over IKB Deutsche 
Industriebank AG:

IKB Deutsche Industriebank AG

ondersteunt middelgrote

ondernemingen en private-

equityfondsen met kredieten, 

risicobeheer, 

kapitaalmarktdiensten

en adviesdiensten. IKB heeft 

sinds zijn oprichting in 1924 

nauwe banden met Duitse 

bedrijven en ondernemers. 

Het bedrijfsmodel van de bank 

is gebaseerd op stabiele, 

langdurige cliëntenrelaties

en een uitgesproken inzicht in 

de problematiek van 

middelgrote ondernemingen.

IKB biedt particuliere klanten 

online producten aan, 

waaronder dagkredieten, 

termijndeposito's, 

inkomensplannen en een 

exclusief effectenassortiment. 

Deze producten worden door 

meer dan 80.000 klanten 

gebruikt.

www.ikb.de

IKB, dat gevestigd is in 

Düsseldorf en 

dochterondernemingen heeft in 

Berlijn, Düsseldorf, Frankfurt, 

Hamburg, München en 

Stuttgart, heeft ongeveer 1.430 

mensen in dienst. De 

meerderheid van hen - 800, om 

precies te zijn - gebruikt een 

PDF-editor als onderdeel van 

hun werk. Tot 2011 was dat 

Adobe Acrobat. Toen de licentie 

IKB is gevestigd in Düsseldorf.
Afbeelding: IKB Deutsche Industriebank AG

moest worden verlengd, heeft Martin Behrendt, teamleider Office 

Communication and Collaboration bij IKB, van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om naar alternatieven te zoeken. Bij een zoektocht op het 

internet stuitte hij op PhantomPDF, een gebruiksvriendelijke PDF-editor 

met een hele reeks functies voor een zeer aantrekkelijke prijs. Het beschikt 

over de functies voor samenwerking aan en het maken van PDF's, maar 

ook het bewerken, becommentariëren, goedkeuren, beveiligen, 

organiseren, exporteren, tekstherkenning (OCR) en ondertekenen van 

PDF-documenten en -formulieren. PhantomPDF voldoet aan ISO-norm 

32000/PDF 1.7 en is geschikt voor alle huidige PDF-documenten en 

-formulieren. Dit betekent dat bedrijven op elk ogenblik naar PhantomPDF 

kunnen migreren, waarbij het proces veel minder kost dan een upgrade 

naar de laatste versie van Adobe Acrobat.

Het aantrekkelijke licentiemodel overtuigde niet alleen Martin Behrendt, maar ook de pilotgroep. Daarom koos IKB 

uiteindelijk voor de oplossing van Foxit. Gebruikers converteren Office-documenten naar PDF-bestanden, Het 

aantrekkelijke licentiemodel overtuigde niet alleen Martin Behrendt, maar ook de pilotgroep. Daarom koos IKB 

uiteindelijk voor de oplossing van Foxit. Gebruikers converteren Office-documenten naar PDF-bestanden, verwijderen 

pagina's uit PDF's of verplaatsen ze binnen het document, en nog veel meer. "De omschakeling verliep echter niet zo 

soepel als we ons hadden voorgesteld", aldus de teamleider. "Er waren een paar moeilijkheden bij het gebruik van de 
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tool en aan de technische kant." Met de steun van Foxit werden deze problemen echter 

uiteindelijk opgelost. "Het supportteam reageerde altijd snel met nuttige strategieën", aldus 
Martin Behrendt. IKB kon ook gebruik maken van de uitgebreide reeks instructievideo's op de 
website van Foxit waarin de belangrijkste functies van PhantomPDF worden gedemonstreerd. 
Hierdoor werden de opleidingskosten tot een absoluut minimum beperkt. Daarnaast hielp het 
dat functies beschikbaar zijn via een contextgevoelig lint, net als in Microsoft Office. Aangezien 
Office een belangrijk instrument is voor het bedrijf, was dit nog een pluspunt ten opzichte van 
Acrobat. 

IKB gebruikt nu versie 8.3 van PhantomPDF en is er zeer tevreden over. "Bovenal zouden we nog 
steeds graag een betere integratie met SharePoint zien, zoals het direct bewerken van PDF's", zei 
de teamleider. "Een snellere release van de Duitstalige versie zou ook goed zijn." Foxit heeft nu 
een Europese dochteronderneming in Berlijn om in de toekomst snellere vrijgavetijden te 
garanderen.

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

