SETON HALL UNIVERSITY
MAAKT DIGITAAL LEREN
TOEGANKELIJK VOOR
IEDEREEN MET FOXIT

CASESTUDY

Toen Seton Hall University snel moest overstappen op online leren, was
het duidelijk dat studenten en personeel er klaar voor waren. Dankzij
het mobiele computerprogramma van de universiteit in combinatie met
Foxit-software wisten ze zeker dat studenten en personeel over de
nodige tools beschikten om online toegankelijke lessen en content te
creëren. Dat zei Paul Fischer, Associate CIO van Seton Hall University.

"We hadden een geweldige basis, en onze
faculteitsmedewerkers hebben de transitie op een fantastische
manier doorgevoerd, omdat ze over de technologie beschikten
om hun studenten te ondersteunen en toegankelijke content te
maken met Foxit."

Seton Hall gaat digitaal met Foxit PDF Editor
In Seton Hall volgen allerlei verschillende studenten een bachelor-,
master- of theologische opleiding. Technologie die aan de behoeften
van elke student op elk studiegebied kan voldoen, is van vitaal belang
voor hun missie. Toen Fischer moest bepalen welke PDF-oplossing de
juiste was voor Seton Hall, moest hij rekening houden met twee
belangrijke principes:
1. De oplossing moest voor studenten zoveel mogelijk
belemmeringen wegnemen om toegang te krijgen tot
de content.
>> Als de content op een moeilijk te lezen platform staat, is
het moeilijk voor studenten om gemotiveerd te blijven en
kunnen hun leerresultaten worden belemmerd.
2. De oplossing moet toegankelijk zijn.
>> Studenten met een handicap hebben PDF’s nodig om
ervoor te zorgen dat hun schermlezers de inhoud op de
juiste manier kunnen lezen en helpen bij de navigatie
wanneer studenten iets anders dan een muis moeten
gebruiken.

Seton Hall University is een
particuliere katholieke
universiteit in South Orange,
New Jersey. De universiteit
bestaat uit 11 scholen en
colleges, met ongeveer 5800
studenten voor
bacheloropleidingen en
ongeveer 4400 voor
masteropleidingen. Hun
missieverklaring klinkt zo:
"Seton Hall University is een
belangrijke katholieke
universiteit. In een diverse
omgeving waar mensen
samenwerken, ligt de focus op
academische en ethische
ontwikkeling. De studenten van
Seton Hall worden voorbereid
om leiders te worden in hun
beroepsleven en in hun
gemeenschapsleven in een
mondiale samenleving en
worden uitgedaagd door
uitstekende docenten, een
evoluerende technologisch
geavanceerde omgeving en
een curriculum waarin
waarden centraal staan."

Foxit voldeed niet alleen aan deze normen, maar overtrof ook hun verwachtingen. De software van Foxit is
betaalbaar en gebruiksvriendelijk, en de installatie op alle apparaten op de universiteit was eenvoudig en eﬃciënt.

"Het is belangrijk voor ons om onze faculteitsmedewerkers de middelen aan te reiken om te zorgen
dat IEDEREEN toegang krijgt tot de content. Daardoor zijn we bij Foxit beland."
– Paul Fischer, Associate CIO
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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 kon Seton Hall overstappen op online leren met een gemeenschappelijke,
gestandaardiseerde, draagbare en veilige elektronische bestandsindeling. De PDF's kunnen op alle apparaten
worden bekeken en kunnen gemakkelijk worden bewerkt, waardoor het volledige leerproces naadloos verloopt.

Gestroomlijnde procedures en implementatie
Seton Hall had niet alleen voor online leren een PDF-bewerkingsprogramma nodig. Ze hadden een oplossing
nodig waarmee ze hun personeel in alle afdelingen konden ondersteunen en hun werkprocedures konden
stroomlijnen. Foxit maakte de implementatie van software op alle apparaten op de campus en als onderdeel
van het programma voor mobiel computergebruik eﬃciënter. Met de extra ondersteuning en de
gebruiksvriendelijke tools konden de medewerkers van Seton Hall in geen tijd aan de slag.

"Het team van Foxit maakte het gemakkelijk om de software op al onze apparaten te installeren.
Foxit maakte de implementatie zo gemakkelijk en snel, vooral gezien we allemaal op afstand werken."
– Paul Fischer, Associate CIO
De intuïtieve interface is gebaseerd op het lint van de Microsoft-programma's, waardoor de integratie van Foxit
in de andere software die Seton Hall dagelijks gebruikt moeiteloos kon verlopen. De eenvoudige
licentiestructuur, de ﬂexibele verlengingsmodellen en de uitgebreide klantenondersteuning waren overtuigende
factoren in het besluitvormingsproces.

"Foxit heeft een goed inzicht [in formulieren] en komt slimmer over dan de andere technologie. En alles
gaat moeiteloos. Foxit snapt het."
– Paul Fischer, Associate CIO
De reikwijdte en toegankelijkheid van functies in Foxit PDF Editor voldeed aan al hun behoeften 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 bestanden te
verwerken, ondertekenen en archiveren, waardoor het team van Seton Hall tijd en middelen bespaart en
minder frustraties ervaart.
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