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MIELE EN FOXIT: 
ER IS GEEN BETERE... 
COMBINATIE



Miele is een van 's werelds grootste fabrikanten van huishoudelijke 
apparatuur. Sterker nog, voor veel mensen is Miele hét merk voor 
stofzuigers, koel-vriescombinaties, ovens en wasmachines. In een 
enquête uitgevoerd door een bekende consumentenorganisatie werd 
het bedrijf zeven keer als beste genoemd in de negen categorieën 
waarin het kon worden beoordeeld.

Omdat hij al jaren bij het bedrijf in dienst is, heeft IT-architect Helmut 
Meissner veel zien veranderen bij Miele. Maar één ding verandert nooit, 
en dat is de kwaliteitscommitment van het bedrijf. Meissner ervaart keer 
op keer waarom de slogan van het bedrijf 'Er is geen betere' is.

Het is daarom misschien niet verrassend dat Miele onlangs Foxit 
Software heeft geselecteerd als hoofdleverancier van PDF-software. 
Met de veelzijdige editor Foxit PDF Editor van Foxit kun je documenten 
bekijken, maken, bewerken, delen, beveiligen, organiseren, exporteren, 
OCR'en en digitaal ondertekenen.

Een solide PDF-oplossing

Miele, meer dan honderd jaar 
geleden opgericht, heeft de 
reputatie verworven en 
behouden als vertrouwde 
leverancier van eersteklas 
huishoudelijke en commerciële 
apparatuur. Het bedrijf haalde in 
2017 een omzet van meer dan 
€ 4 miljard en heeft wereldwijd 
bijna 20.000 werknemers.

Miele heeft vanwege de prijs
gekozen voor Foxit PDF Editor.
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Foxit PDF Editor biedt 1.200 medewerkers van Miele toegang tot de meest gebruikte mogelijkheden en functies.

Miele heeft vanwege de prijs gekozen voor Foxit PDF Editor. "Met Foxit PDF Editor krijg je waar voor je geld. De 
software is elke cent waard," aldus Meissner.

Foxit heeft inmiddels de reputatie van een PDF solutions provider die nét dat stapje extra zet. Waar PDF bijzaak is 
geworden voor andere leveranciers van PDF-software, zet Foxit de PDF-klant en - technologie op de eerste plaats: 
het bedrijf heeft zich gestort op het ontwikkelen en ondersteunen van PDF-oplossingen waarmee gebruikers 
productiever, goedkoper en prettiger kunnen werken.

De toegevoegde waarde van Foxit PDF Editor

Om zeker te zijn dat het de juiste oplossing implementeerde, riep Miele de hulp in van 
United ADDins, een sourcing- en consultancybedrijf en Gold Foxit Partner. United 
ADDins heeft nauw samengewerkt met Miele om de softwarevereisten van het bedrijf 
vast te stellen, de beste oplossing te vinden en de integratie van de Foxit PDF-software 
in de IT-architectuur van Miele te beheren.

Na de overstap hadden de medewerkers gewoon nog de beschikking over hun oude, 
vertrouwde functionaliteit en konden ze zo weer aan de slag, alleen of samen met 
anderen.

United ADDins voor een soepele overstap



De overstap van Adobe naar Foxit verliep dan ook soepel, aldus Meissner. "We zijn zeer tevreden met hoe 
gemakkelijk het ging om over te schakelen op Foxit PDF Editor. Wat betreft die paar vragen die we nog hadden, 
bleek het team van United ADDins zeer behulpzaam. Ze zorgden ervoor dat we meteen weer aan de slag konden. 
Dat is hoe het uitrollen van nieuwe software moet gebeuren."

United ADDins is wat licentiëring betreft een vertrouwde sourcing- en consultancypartner. Het bedrijf kan talloze 
bekende bedrijven uit de DACH-regio, de Benelux, het VK, Scandinavië en het Iberisch schiereiland tot zijn klandizie rekenen. 
Enkele voorbeelden: Volvo Cars, Deutsche Telekom, RWE, Iberdrola, DHL, KPN, Philips, Rolex, Schenker, Akzo Nobel, EUROPOL, 
het Nederlandse ministerie van Defensie, SAP, Babolat, Tetra Pak en Secure Trust Bank.
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