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Motor Presse Stuttgart is zeer bekend in Duitsland als leverancier van 
de bekendste tijdschriften over auto's, motoren, vliegreizen, 
bedrijfsvoertuigen, kamperen en caravans, lifestyle en sport. 'Auto, 
motor und sport', een van de bekendste tijdschriften, bestaat al meer 
dan 65 jaar. Het bedrijf maakt nu ook gebruik van PhantomPDF van 
Foxit Software om PDF-documenten te bewerken. De 
gebruikersvriendelijke, direct bruikbare PDF-oplossing wordt gebruikt 
door ongeveer 650 gebruikers van Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. 
KG en de gelieerde onderneming Rodale-MotorPresse GmbH & Co. KG, 
en fungeert als een betrouwbare tool voor het verwerken van een grote 
verscheidenheid aan kantoortaken.

"Vroeger gebruikten we Adobe Acrobat Pro voor het grafische werk en 
kantoortaken," aldus Achim Schäfer, hoofd IT-systemen bij Motor 
Presse Stuttgart. De reden hiervoor was dat Motor Presse, dat zijn 
publicaties in PDF-indeling aanlevert aan de drukkerij, een naadloos 
proces voor het maken van PDF-bestanden nodig had. En dat kon met 
Adobe CS, waarvan Acrobat Pro onderdeel was. Behalve Acrobat Pro 
waren er ook gebruikers die alleen met Adobe Reader werkten, maar 
daarmee kunnen geen PDF-documenten worden bewerkt. Zodra 
Adobe naar de cloud ging, ging Motor Presse (dat met 900 pc's werkt, 
verdeeld over twee bedrijven) op zoek naar een alternatief waarmee 
kantoordocumenten in PDF-indeling konden worden bewerkt.

Gezien het grote aantal taken dat moest worden uitgevoerd, van het 
samenvoegen en opsplitsen van PDF-bestanden tot directe bewerking, 
moest de nieuwe oplossing vergelijkbaar zijn met Adobe Acrobat Pro. 
Bovendien moesten Microsoft SharePoint en Ofice365 worden 
ondersteund. "Om te beginnen probeerden we PDFXchange Pro, maar 
dat had een aantal tekortkomingen vergeleken met wat we nodig 
hadden," herinnert Schäfer zich. Die tekortkomingen hadden vooral te 
maken met het bewerken van in SharePoint opgeslagen documenten. 
Bestanden konden wel worden geopend voor bewerking, maar andere 
gebruikers werden geblokkeerd. Sommige PDF-documenten waren ook 
onleesbaar, zoals Adobe-bestanden.

Motor Presse Stuttgart: een 
uitgeverij die sinds de oprichting 
in 1946 is uitgegroeid tot 
internationaal mediabedrijf dat 
gespecialiseerde tijdschriften 
uitgeeft. Het bedrijf publiceert in 
Duitsland 27 tijdschriften over 
auto's, motoren, luchtvaart, 
bedrijfswagens, kamperen/
caravans, lifestyle en sport. De 
meeste van deze tijdschriften 
worden uitgegeven door Motor 
Presse Stuttgart, andere door 
gelieerde uitgeverijen of 
dochterondernemingen zoals 
Rodale-MotorPresse (Men’s Health, 
Women’s Health, RUNNER’S 
WORLD) en EuroTransport Media 
(over bedrijfsvoertuigen). Behalve 
in de kernactiviteit – uitgeven – 
investeert Motor Presse Stuttgart 
al sinds jaar en dag in (het 
uitbreiden van) nieuwe 
marktsegmenten. Tegenwoordig 
bevat de portefeuille van het 
bedrijf dan ook verschillende 
online producten, tv-programma's, 
evenementen en diensten. 
www.motorpresse.de
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Dankzij United ADDins, premium distributeur van PhantomPDF, kwam 
Motor Presse Stuttgart in aanraking met Foxit Software. "We zijn blij dat 
we Motor Presse Stuttgart hebben kunnen helpen met het vervangen van 
Adobe Acrobat en het verlagen van hun licentiekosten," aldus Borivoje 
Bogatinov van United ADDins. Foxit is de ontwikkelaar van de krachtige 
PDF-editor PhantomPDF, dat een groot aantal samenwerkingsfuncties 
bevat, evenals functies voor het bewerken, annoteren, publiceren, beveili-
gen, organiseren, exporteren, OCR'en en digitaal 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.

De test van de demoversie was dan ook een groot succes. Omdat Foxit 
zich vervolgens ook flexibel opstelde in de prijsonderhandelingen en kort 
daarvoor een kantoor in Duitsland had geopend, "besloot Motor Presse 
Stuttgart om eind 2016 over te stappen op PhantomPDF," aldus Borivoje 
Bogatinov.

Motor Presse Stuttgart is de uitgever van 
een groot aantal bekende tijdschriften.
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Al tijdens de implementatie bleek het bedrijf de juiste keus te hebben gemaakt. De uitrol verliep probleemloos; 
het enige probleem was dat het koppelen van PDF-documenten niet meteen voor iedereen even goed werkte. 
Gebruikers waren ook onder de indruk van de interface van PhantomPDF, die gemodelleerd is naar de interface 
met linten van Microsoft Office. Dat betekent dat het leren werken met PhantomPDF probleemloos verliep voor 
medewerkers, die immers al gewend waren aan Office. Extra training was niet nodig.

"We kwamen slechts één probleem tegen, waarop we niet hadden getest," aldus Schäfer. "Dat had te maken met 
PDF/A-documenten van de factureringsportal van een leverancier, die niet direct vanuit een specifieke weergave 
konden worden afgedrukt. Maar met behulp van het team van Foxit was het probleem gauw verholpen. Bovendien 
bleek PhantomPDF een zeer flexibele oplossing. De IT-afdeling van Motor Presse kon bepaalde functies die te 
maken hadden met cloudservices probleemloos uitschakelen."

Sinds mei 2017 wordt PhantomPDF voor alle typen kantoortaken gebruikt. "Onze gebruikers zijn tevreden. Ze 
zijn vooral blij dat ze nu documenten kunnen bewerken," vat Schäfer samen. PhantomPDF en SharePoint kunnen 
probleemloos samen worden gebruikt. Medewerkers checken documenten uit uit SharePoint, bewerken ze in 
PhantomPDF en checken de bijgewerkte versie weer in. Een positieve bijkomstigheid van de uitrol was dat de 
gecentraliseerde inkoop van PhantomPDF verdere druk op de afzonderlijke kostenplaatsen heeft voorkomen.

Het bedrijf verwacht dat het nóg intensiever gebruik gaat maken van PhantomPDF. "We hebben ook nog andere 
afdelingen. Maar die werken onafhankelijk en hebben nog geen keuze gemaakt," aldus Schäfer.
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