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Toen Meredith College overstapte op online leren, was men bezorgd dat 
dit moeilijk zou zijn voor studenten en personeel. Omdat het een eerder 
kleine school is, moest de school zijn behoefte aan een krachtige 
PDF-oplossing afwegen tegen het beschikbare budget. Zo kwam men bij 
Foxit terecht, legde Jennie Robinson Hayes, Technology Services 
Coordinator bij Meredith uit.

Meredith is een 
particuliere hogeschool in 
Raleigh, N.C. Er zijn 2.000 
studenten ingeschreven 
in de bachelor- en 
masteropleidingen. De 
school staat erom bekend 
studenten op te leiden en 
te inspireren om met 
integriteit te leven en 
leiderschap te bieden 
voor de behoeften, 
kansen en uitdagingen 
van de samenleving.

Gemakkel�ke implementatie
Het personeel van Meredith College heeft allerlei verschillende 
vaardigheidsniveaus op het gebied van technologie. Daarom was het 
belangrijk om een programma te vinden dat het personeel gemakkelijk 
kon gebruiken, maar het moest ook over alle functies beschikken die 
nodig waren om van het online leren een succes te maken. Dankzij de 
vertrouwde interface van Foxit en de gebruiksvriendelijke 
zelfstudiegidsen was het gemakkelijk om het personeel te leren om de 
software te gebruiken, en door de krachtige functies konden onze 
medewerkers hun tijd met hun studenten optimaal besteden.

Omdat ze snel digitale formulieren kunnen maken en ondertekenen, werken de medewerkers efficiënter en 
kunnen ze gemakkelijk formulieren en taken met studenten delen. Daarnaast kan iedereen de content 
gebruiken en verwerken dankzij de toegankelijkheidsfuncties van Foxit.

– Jennie Robinson Hayes, Technology Services Coordinator

"Foxit voldeed aan onze behoeften! De software is 
gebruiksvriendelijk en je kunt er vlug mee aan de slag, vooral 
dankzij alle nieuwe functies."

"We dachten dat de overstap van papier naar digitaal moeilijk zou zijn, maar Foxit zorgde dat ons 
personeel zonder moeite aan de slag kon met de software."

Het technologieteam van Meredith College wist dat ze een PDF-editor nodig hadden die al even flexibel was als 
hun studenten en personeelsleden. Bij andere PDF-editors is het moeilijk en duur om extra gebruikers toe te 
voegen, en de prijs kan elk jaar worden aangepast. Dankzij de duidelijke licentiestructuur, de flexibele 
verlengingsmodellen en de uitgebreide klantenondersteuning van Foxit kon de PDF-bewerkingssoftware 
gemakkelijk en op een betaalbare manier worden geïmplementeerd in de hele school, terwijl toch binnen het 
budget werd gebleven.

Krachtige functies met �exibiliteit

– Jennie Robinson Hayes, Technology Services Coordinator

"We hebben voor Foxit gekozen omdat de hele school het kan gebruiken met het budget dat we ter 
beschikking hadden, en het is supergemakkelijk om nieuwe studenten toe te voegen.
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De mogelijkheden en de toegankelijkheid van de functies van 
Foxit overtroffen de verwachtingen van Meredith College. Omdat 
regelmatig nieuwe functies en updates ter beschikking worden 
gesteld, voldoet Foxit aan de evoluerende behoeften van de 
docenten van vandaag, ook midden in een wereldwijde pandemie.

Het kan moeilijk zijn om PDF-bewerkingssoftware te vinden die 
voldoet aan elke prioriteit die een technologie-afdeling vooropstelt, 
maar met Foxit is dat geen probleem.

– Jennie Robinson Hayes, Technology Services Coordinator

– Jennie Robinson Hayes, Technology Services Coordinator

"Het is aangenaam om samen te werken met een bedrijf 
dat echt geeft om zijn klanten en zijn product."

"Toen ik op zoek ging naar PDF-software, waren mijn 
prioriteiten functionaliteit, toegankelijkheid en prijs. 
Foxit was de beste oplossing in al deze categorieën."

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

