
CASESTUDY

DE FDA GEBRUIKT 
FOXIT VOOR HET 
INDEXEREN EN 
OPTIMALISEREN VAN 
DOCUMENTEN IN 
ZIJN OMVANGRIJKE 
ARCHIEF
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De United States Food and Drug Administration (FDA) had een oplossing nodig voor het beheren van grote aantallen 
documenten in OpenText Documentum®. Die documenten hadden verschillende indelingen en dus moest de dienst meerdere 
viewers gebruiken om ze allemaal te kunnen bekijken. Verder was de mogelijkheid om te zoeken in documenten in het archief 
extreem beperkt doordat de documenten afbeeldingen waren zonder doorzoekbare tekst. Hierdoor was het lastig en tijdrovend 
om speci�eke documenten te vinden en op te halen.

Zakel�ke uitdaging

Doordat medewerkers niet de volledige tekst van alle documenten konden doorzoeken, koos de FDA uiteindelijk voor Foxit 
ImageOptimization® voor Documentum. Met ImageOptimization kon de overheidsdienst opgeslagen afbeeldingen 
identi�ceren en converteren in gecomprimeerde, voor het web geoptimaliseerde en volledig doorzoekbare PDF's, terwijl de 
volledige inhoud geïndexeerd werd in Documentum. Op die manier konden medewerkers snel bepaalde informatie vinden en 
documenten sneller openen. Bovendien hoefden ze niet langer verschillende viewers te gebruiken.

Oplossing

Met ImageOptimization voor OpenText Documentum van Foxit kan de FDA de opgeslagen documenten nu 
sneller indelen en gebruiken. Omdat de bestanden nu volledig geïndexeerd zijn en de tekst volledig kan 
worden doorzocht, kan de FDA nu de gehele eigen opslag doorzoeken op speci�eke informatie en de 
gezochte gegevens sneller vinden. Doordat ImageOptimization alle documenten in PDF-indeling heeft 
omgezet, hoeven medewerkers niet langer meerdere viewers te gebruiken, zodat het werken met 
Documentum nog gemakkelijker werd. En doordat alle afbeeldingen in Documentum zijn gecomprimeerd 
en geoptimaliseerd, kan de FDA documenten sneller downloaden, openen, versturen en gebruiken, op 
zowel desktop-pc's als mobiele apparaten.

Resultaten

Met ImageOptimization voor OpenText Documentum van Foxit 
kon de FDA de opgeslagen documenten efficiënter indelen en 
gebruiken.
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Voordelen

Doel Behaalde voordelen

E�ciënt zoeken naar informatie in OpenText 
Documentum

Alle bestanden in de opslag kunnen bekijken met een 
enkele viewer

Mobiele toegang en compactere bestanden

Alle documenten werden met ImageOptimization 
ge-OCR’d en geconverteerd in doorzoekbare PDF's, zodat 
speci�eke inhoud in de opslag snel kan gevonden

Met ImageOptimization werden alle documenten in 
gestandaardiseerde PDF’s geconverteerd, zodat er nog 
maar één viewer nodig was. Op die manier werd de 
toegang tot alle documenten in de opslag gestroomlijnd

Door bestandscompressie en -optimalisatie werd het 
downloaden, bekijken, verzenden en gebruiken van 
documenten een stuk gemakkelijker, op zowel 
desktop-pc's als mobiele apparaten

Behoud van de huidige work�ow met een 
geïntegreerde oplossing

ImageOptimization van Foxit is speci�ek bedoeld voor 
OpenText Documentum, wat de integratie 
vergemakkelijkt en het gebruik intuïtiever maakt

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

