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Toen de medewerkers van de John McGivney Children’s Centre School 
(JMCC) hun PDF-software wilden upgraden, hadden ze iets nodig dat aan 
hun behoeften voldeed en binnen hun budget paste. En dat was Foxit. 
Austin Tyrrell, Communication Technology Assistant bij JMCC legt uit:

Foxit paste niet alleen in het budget. Dankzij de vertrouwde interface en de 
ondersteuning voor het personeel kon JMCC de technologie gemakkelijk 
implementeren in zijn dagelijkse werkprocedures. Nu hoeven de 
medewerkers minder tijd te besteden aan het leren gebruiken van de 
software of het bewerken van documenten en hebben ze meer tijd voor wat 
echt belangrijk is: hun leerlingen.

Foxit PDF Editor was de perfecte alles-in-één-oplossing die alle functies die ze 
nodig hadden in één platform combineerde. Met Foxit PDF Editor kan JMCC 
PDF-bestanden gemakkelijk en efficiënt bewerken en bijwerken. De bestanden 
kunnen op alle apparaten worden bekeken en kunnen gemakkelijk worden 
bewerkt, waardoor het volledige leerproces naadloos verloopt.

De grote hoeveelheid aan functies in Foxit PDF Editor en de toegankelijkheid ervan voldeed aan alle behoeften die 
JMCC had, en meer. Niet alleen kunnen studenten en onderwijzend personeel toegankelijke content maken en 
beheren, Foxit heeft ook geholpen om hun administratieve procedures te verbeteren. Foxit maakt het gemakkelijk 
om documenten te verwerken, ondertekenen en archiveren, waardoor het team van JMCC tijd en middelen 
bespaart en minder frustraties ervaart.

De John McGivney 
Children’s Centre School, 
voorheen bekend onder de 
naam Children’s 
Rehabilitation Centre School, 
werd in maart 1978 
opgericht. De school wordt 
beheerd door de John 
McGivney Children’s Centre 
School Authority, die bestaat 
uit 7 trustees benoemd door 
de minister van Onderwijs in 
het kader van Sectie 68 van 
de Amerikaanse Education 
Act. De school is ontworpen 
om een veilige, rechtvaardige 
leeromgeving te bieden die 
de uniekheid van een diverse 
gemeenschap respecteert. Er 
wordt samengewerkt met 
gezinnen, medewerkers en de 
gemeenschap om de 
leerresultaten te 
maximaliseren. De 
voorbeeldige programma’s en 
onderwijsmethoden worden 
voortdurend aangepast aan 
de richtlijnen van het 
Ministerie van Onderwijs.

"De belangrijkste factor voor onze beslissing was de permanente licentie. 
We hadden echt iets nodig waarvoor we niet elk jaar opnieuw hoefden te 
betalen. Toen we het eenmaal uitgeprobeerd hadden, kwamen we tot de 
conclusie dat Foxit alles had wat we nodig hadden."

"Persoonlijk vind ik de indeling intuïtief en consistent. Onze 
medewerkers kunnen de software gemakkelijk gebruiken en dat is 
fantastisch voor de gebruikerservaring. Deze werkt net zoals alle 
andere PDF-softwarepakketten die ik hebt gebruikt, maar het design 
maakt het verschil."

Meer dan een kostenbesparing voor de 
basisschool

– Austin Tyrrell, Communication Technology Assistant bij JMCC

Gestrooml�nde procedures en implementatie

"Foxit stelt ons in staat een consistentere gebruikerservaring te creëren voor personeel, leerlingen en 
belanghebbenden."

– Austin Tyrrell, Communication Technology Assistant bij JMCC

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

