
CASESTUDY

BOUWBEDRIJF VÖSSING 
VERZET BERGEN MET FOXIT 
PHANTOMPDF



Als internationaal bouw- en ingenieursbedrijf hecht Vössing veel belang 
aan functieoverschrijdend samenwerken. De ingenieurs van het bedrijf 
moeten in Duitsland en over de hele wereld nauw samenwerken met de 
klant. Zoals ook elders in de bouw is PDF ook bij Vössing de 
geaccepteerde bestandsindeling geworden voor het verspreiden van 
informatie. PDF-bestanden spelen een belangrijke rol in de 
samenwerking tussen de interne en externe leden van een projectteam. 
Bijna alle documenten, waaronder conceptplannen, 
vergaderprotocollen, bouwrapporten, meetrapporten, contracten, 
metingen, correspondentie, fotogra�sche documenten (reeds gescande 
bestanden zoals brieven), O�ce-bestanden en CAD-tekeningen, worden 
geconverteerd in PDF voordat ze in een digitaal projectdocument 
worden gebundeld.

De samenwerking tussen projectteams, klanten en partners vindt 
hoofdzakelijk digitaal plaats. Uitkomsten worden vaak als PDF-bijlage in 
e-mails verspreid. "We merkten dat we geregeld bijlagen kregen die nog 
bewerkt of geannoteerd moesten worden. De ontvanger hoeft nu niet 
meer een extra vergadering in te plannen, maar kan de opsteller van het 
document gewoon op de hoogte brengen van de aanpassing en het 
bijgewerkte document meteen doorsturen of opslaan. En dat bespaart 
ons veel tijd," aldus Bernd Gewehr, hoofd IT bij Vössing. 

Vanwege de noodzaak om PDF-documenten te kunnen bewerken had 
het engineeringteam een eenvoudige toepassing nodig. "Niemand van 
ons is expert op het gebied van PDF-editors en we hadden ook nog eens 
te maken met een vast budget. Onze voornaamste wens was dan ook 
een PDF-editor die betaalbaar en gemakkelijk in het gebruik was." 
Vössing ging dus op zoek naar een alternatief voor de gebruikte 
software. Het bedrijf keek daarbij ook naar Foxit PhantomPDF Business 
en liet zich al snel overtuigen.

Een op het Lint gebaseerde interface was een van de vereisten voor de 
nieuwe editor, aangezien de teamleden al bekend waren met O�ce 
2010. "We waren meteen gecharmeerd van PhantomPDF vanwege de 
Lint-achtige interface, wat de leercurve een stuk minder steil maakte. 
Kennis die we hadden opgedaan door te werken met Microsoft O�ce 
kon dus meteen worden toegepast in PhantomPDF," aldus Bernd 
Gewehr. Sommige werknemers kenden Foxit PhantomPDF al van 
projecten die ze voor de klant hadden uitgevoerd. "Ook zij raadden 
PhantomPDF Business aan en gaven het product een positieve 
beoordeling. Een testfase met een beperkte groep gebruikers 
bekrachtigde die bevinding."
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Als toonaangevend ingenieursbureau op het 
gebied van consultancy, projectbeheer en 
bouwtoezicht, implementeert Voessing al 
veertig jaar infrastructuurprojecten van elke 
omvang. Met meer dan 600 werknemers leidt 
Voessing projecten van concept tot 
voltooiing op meer dan twintig locaties in 
Duitsland en daarbuiten.



Dankzij de positieve feedback van medewerkers en de probleemloos verlopen testfase was de 
keuze snel gemaakt: Vössing nam in 2012 100 licenties voor PhantomPDF Business af. In 2016 werd 
dat aantal nog eens verdubbeld. Eind 2018 waren er nog meer licenties nodig, aangezien het 
bedrijf van plan was PhantomPDF als standaardtoepassing voor het voltallige personeel te 
introduceren. "Omdat we personeelstevredenheid hoog in het vaandel hebben staan, besloten we 
een interne enquête te houden om onze mensen te vragen welke editor ze vanaf nu wilden gaan 
gebruiken: Adobe Acrobat of Foxit PhantomPDF. Het merendeel koos voor PhantomPDF."

In 2019 nam Vössing nog eens 150 licenties voor PhantomPDF Business af. Ook deze 
implementatieronde verliep soepel, zonder problemen of klachten. "De gebruikers waren 
tevreden. Een uniforme werkomgeving is belangrijk voor onze mensen, zodat ze op kantoor op 
een willekeurige computer meteen aan de slag kunnen met hun favoriete toepassingen," aldus 
Gewehr.

Bij Vössing wordt Foxit PhantomPDF gebruikt op alle afdelingen, zoals HR, planning, 
projectmanagement en bouwsupervisie. Medewerkers gebruiken de editor voor het bekijken, 
bewerken en aanpassen van PDF-bestanden. Scans, O�ce-documenten en CAD-tekeningen 
worden geconverteerd naar PDF. Scans in PDF-indeling worden nadien ge-OCR'd zodat ze 
doorzoekbaar en bewerkbaar zijn. Documenten en informatie zijn dus gemakkelijker te vinden en 
kunnen probleemloos worden uitgewisseld tussen projectteams. Dit versnelt de research of het 
zoeken naar speci�eke documenten aanzienlijk.

In een bouwproject stellen de leden van het projectteam een zogenaamd bouwdossier op. In dat 
dossier worden alle correspondentie en projectactiviteiten vastgelegd. Om een bouwdossier te 
kunnen maken worden alle relevante documenten van de interne en externe teamleden 
verzameld. Dat behelst vaak duizenden documenten, die vervolgens in PDF-indeling in een 
complexe mappenstructuur moeten worden opgeslagen. "Met name bij project- en bouwdossiers 
is het belangrijk om alles goed te archiveren en op lange termijn te kunnen bewaren. Vössing 
converteert de betre�ende documenten in de archiveringsstandaard PDF/A, zodat de 
leesbaarheid op de lange termijn wordt gewaarborgd. Dit doen we onder andere om aan onze 
juridische verplichtingen te voldoen."

Vössing maakt nu al zeven jaar gebruik van Foxit PhantomPDF Business: "We zijn erg tevreden 
over PhantomPDF omdat de software onze mensen helpt hun taken e�ciënter en beter uit te 
voeren. Tenslotte is bijna niemand getraind als deskundige op het gebied van PDF-bewerking. 
Gebruikersgemak is dus heel belangrijk voor ons. Foxit voldoet aan die vereiste. Bovendien heb je 
snel gevonden wat je nodig hebt, ondanks de vele opties in PhantomPDF," aldus Gewehr. "En dat 
voor een alleszins redelijke prijs. Aan onze vereisten is ruimschoots voldaan, mag ik wel zeggen."
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