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Zoals de meeste advocatenkantoren verwerken de juridische 

specialisten van Lavan dagelijks grote aantallen documenten, en in het 

digitale tijdperk betekent dit dat een PDF-editor een van hun favoriete 

tools is. Juridisch personeel gebruikt functies als lezen, samenvoegen 

van documenten, toevoegen van pagina's, verwijderen van tekst, 

bewerken van tekst, markeren van tekst, ondertekenen en redigeren, 

allemaal in een doorsnee dag.

Jarenlang vertrouwde Lavan op de Nitro Pro PDF-editor, die alle 

basisfuncties bood, maar geen integratie bood met NetDocuments, 

hun Documentbeheersysteem (DMS). Lavan was het eerste 

advocatenkantoor in Australië dat voor NetDocuments koos, een veilig 

SaaS-cloudsysteem, dat nu algemeen wordt gebruikt in de juridische 

sector. Integratie met PDF-bewerkingssoftware was belangrijk omdat 

gebruikers dan vanuit hun NetDocuments-accounts aan PDF-bestanden 

konden werken en via een beveiligd apparaat wijzigingen in hun 

PDF-documenten kon aanbrengen, waar ze zich ook bevonden.

Sinds 1898 staat de naam 

Lavan voor een van de meest 

gedistingeerde juristenfamilies 

van West-Australië en voor de 

zelfstandige juristenfirma die

deze familie heeft opgericht. 

De firma uit Perth biedt zijn 

klanten gespecialiseerde kennis, 

lokale netwerken en kennis 

uit de eerste hand van de 

West-Australische zakenwereld. 

Met een van de grootste teams 

voor geschillenbeslechting in

West-Australië geven zij juridisch 

advies over een breed scala aan 

onderwerpen, waaronder 

ouderenzorg, Aziatische 

investeringen, banken en 

financiën, bouw en 

infrastructuur, vennootschaps-en 

handelsrecht, onderwijs, 

werkgelegenheid en veiligheid, 

energie, familierecht, overheid, 

insolventie en wederopbouw, 

intellectuele eigendom, 

drankvergunningen en horeca, 

media en laster, mijnbouw en 

grondstoffen, olie en gas, 

planning en milieu, onroerend 

goed en leasing, sport, 

belastingen, testamenten en 

nalatenschappen en particulier 

vermogen.

Nitro zegt nee, Foxit zegt oké

Omdat de behoefte aan NetDocuments-integratie toenam, vroeg Lavan's 

Manager Informatiesystemen, Marco Marcello, Nitro meerdere malen of 

zij een NetDocuments-integratie wilden ontwikkelen, maar Nitro bleef 

nee zeggen.

Het was dan ook geen verrassing dat Lavan besloot op zoek te gaan naar 

een nieuwe oplossing met een volledig pakket functies voor het 

bewerken van PDF's en met de integratie die zij nodig hadden. Adobe 

Acrobat werd uitgesloten omdat de kosten hoog waren en het geen 

extra voordelen voor het bedrijf opleverde.

Een teamlid dat al gebruik maakte van de gratis PDF Reader van Foxit en 

de gebruiksvriendelijke interface waardeerde, raadde Foxit PDF Editor 

Pro aan, de professionele PDF-oplossing van Foxit. Een snelle blik op de 

productpagina van Foxit PDF Editor Pro overtuigde Marco ervan dat het 

moest worden toegevoegd aan de productevaluatielijst. "Alle vereiste 

functies waren aanwezig, inclusief de integratie met NetDocuments."
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Foxit PDF Editor Pro biedt de DMS-integratie die ze nodig hebben, 
en meer

Foxit PDF Editor kwam al snel op de shortlist terecht, waarbij Marco snelheid, stabiliteit en gebruiksgemak als 

uitblinkers noemde. De volgende stap voor Marco en zijn team was het testen van Foxit PDF Editor met 15 personen 

uit verschillende juridische teams.

Aanvankelijk was Lavan van plan om de testgroep een opleiding te geven, maar Foxit PDF Editor was zo intuïtief en 

vergelijkbaar met hun vorige PDF-editor dat dit niet nodig was. "De groep kon Foxit PDF Editor meteen gebruiken en 

genoot meteen van de snelheid en het gebruiksgemak, wat was wat ze het liefst wilden", aldus Marco. "Snelheid en 

eenvoud lijken misschien voor de hand liggende eisen, maar worden door softwareleveranciers vaak over het hoofd 

gezien. Geavanceerde functies hebben niet veel zin als gebruikers de gewone taken niet snel en gemakkelijk kunnen 

uitvoeren. Je krijgt maar één kans voor een eerste indruk." Foxit PDF Editor gaf Lavan de goede eerste indruk waarnaar 

het kantoor op zoek was.

Lavan heeft Foxit PDF Editor zes weken getest en met behulp van de snelle reactietijd van het toegewijde Foxit-

supportteam heeft hun IT-team tijdens de test een paar details gladgestreken en vervolgens Foxit PDF Editor Pro 

geïmplementeerd zonder dat ze extra training hoefden te geven en zonder klachten van gebruikers te ontvangen.

Wat de toekomst betreft, verwacht Lavan dat Foxit PDF Editor zal helpen bij de overgang naar een volledig papierloos 

kantoor. Ze zijn ook van plan om Foxit PDF Editor te gebruiken om 'dealboeken' aan te maken, geïndexeerde 

verzamelingen van e-dossiers die worden gebruikt bij fusies en overnames, en ze te koppelen aan NetDocuments voor 

updates en beheer. Een volgende Foxit PDF Editor-release zal deze functionaliteit bieden. Het bedrijf is ook van plan 

om te profiteren van de mogelijkheid van de PDF-editor om te integreren met DocuSign, dat al wordt gebruikt door 

Lavan.

"Foxit PDF Editor Pro heeft zijn beloften waargemaakt," zei Marco, "en de implementatie verliep snel en pijnloos."

Foxit PDF Editor Pro bl�ft de manier waarop Lavan werkt veranderen

Nu gebruiken ongeveer 100 medewerkers van Lavan Foxit PDF Editor om snel PDF-bestanden te 

bewerken en te wijzigen, pagina's te combineren en te verwijderen, vertrouwelijke informatie te 

redigeren, aantekeningen te maken, PDF-formulieren aan te maken, OCR uit te voeren, 

documenten te doorzoeken, naar advocaten te e-mailen en nog veel meer. Bovendien kunnen 

de medewerkers van Lavan dankzij de integratie van Foxit PDF Editor met NetDocuments vanuit 

hun NetDocuments-account aan PDF-documenten werken, zodat de wijzigingen die zij 

aanbrengen onmiddellijk worden opgeslagen in het cloudgebaseerde DMS en deze 

PDF-bestanden altijd en overal toegankelijk zijn.

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

