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Advocatenkantoor Simons was op zoek naar een PDF-oplossing 

waarmee het de bedrijfsprocessen kon automatiseren, om 

georganiseerder en goedkoper te kunnen werken. Het was voor 

het advocatenkantoor niet alleen handig om met PDF's te 

werken, maar zelfs noodzakelijk.

Advocatenkantoren werken met grote aantallen juridische 

stukken, van gewone dossiers tot doorzoekbare formulieren van 

duizenden pagina's. Een efficiënte PDF-oplossing voor 

contentmanagement was dan ook erg belangrijk voor 

Advocatenkantoor Simons, met opties voor het scannen, 

converteren, combineren, annoteren en beveiligen van juridische 

documenten. Een andere vereiste was een zwartlakmogelijkheid, 

om bepaalde informatie in de documenten geheim te kunnen 

houden.
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UITDAGINGEN

Advocatenkantoor Simons begon met het testen van verschillende editors, maar geen enkele voldeed zo goed aan de 

wensen en verwachtingen als Foxit PDF Editor. "Foxit PDF Editor was goedkoop, maar belangrijker nog, het voldeed 

aan al onze wensen," aldus Samantha Garcia, juridisch assistent bij Advocatenkantoor Simons.

Foxit PDF Editor was extreem gemakkelijk te implementeren en presteerde op alle afdelingen van het kantoor zeer 

goed. Medewerkers kunnen nu moeiteloos PDF-documenten scannen, converteren, indelen, beveiligen, annoteren en 

bewerken. Vóór de ingebruikname van Foxit PDF Editor had het kantoor geen handzame methode om gescande 

documenten om te zetten in bewerkbare of doorzoekbare PDF's. Door opties zoals zwartlakken en annoteren verloopt 

het proces voor het controleren, fiatteren en intern en extern delen van juridische documenten sneller.

"Foxit PDF Editor bleek enorm nuttig. We kunnen nu duizenden pagina's in PDF omzetten en binnen tien minuten alle 

pagina's van een stempel en Bates-nummer voorzien. Het alternatief is om op elke pagina handmatig een stempel aan 

te brengen, wat veel te lang zou duren. Foxit heeft de communicatie tussen en processen op de afdelingen aanzienlijk 

verbeterd," aldus Samantha Garcia, juridisch assistent bij Advocatenkantoor Simons.

FOXIT-OPLOSSING

The Simons Firm, LLP, biedt 

vooraanstaande wettelijke 

vertegenwoordiging voor lokale 

en landelijke klanten in New 

Mexico. Ons kantoor is opgezet 

om cliënten effectieve, snelle 

juridische hulp te kunnen bieden 

tegen minimale kosten. Het 

kantoor houdt zich bezig met 

onder andere rechtszaken, 

eigendomsrecht, bedrijfs- en 

handelsrecht, milieu/energie en 

arbeidsrecht (voor werkgevers).

Bovendien moest de oplossing eenvoudig in alle afdelingen kunnen worden geïmplementeerd. De beoogde gebruikers 

waren juridisch assistenten, secretarieel medewerkers, advocaten en administratieve krachten.



Foxit PDF Editor is een veelzijdige, effectieve oplossing gebleken waarmee Advocatenkantoor Simons de eigen 

workflow aanzienlijk heeft kunnen verbeteren. Zo kan het kantoor nu:

Een efficiënte PDF-oplossing voor contentmanagement implementeren voor het scannen, maken, aanpassen, 

indelen en beveiligen van PDF-documenten.

Vertrouwelijke informatie beschermen en veilig uitwisselen.

Bedrijfsprocessen automatiseren voor meer efficiency en lagere kosten.

Veel verschillende opties voor bewerken en zwartlakken gebruiken.

RESULTATEN
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