VOLVO CAR GROUP
STUURT

CASESTUDY

UITDAGINGEN
Volvo Car Group wilde de kosten van zijn bestaande
PDF-oplossing verlagen en het licentiemodel vereenvoudigen.
De nieuwe oplossing moest over alle functies beschikken die
ook in de oude software aanwezig waren, zoals functies voor
het maken, annoteren en bewerken van PDF-documenten en
-formulieren. Het wilde een enkele, eenvoudig te
implementeren PDF-oplossing om als standaard te fungeren in
alle business units, waaronder design, fabricage, ﬁnanciën,
marketing en verkoop. Bovendien moest de oplossing voldoen
aan ISO 32000, zodat ze geschikt was voor alle bestaande
PDF-bestanden.
"We werkten met een aantal verschillende PDF-producten,
maar vooral met Adobe Acrobat Professional," aldus André
Collin, softwaremanager bij Volvo Car Group. "We moesten de
kosten van het werken met PDF's omlaag zien te brengen,
zowel ﬁnancieel als in relatie tot IT-beheer. We wilden dus aan
de slag met een enkele PDF-oplossing, aangezien dat
goedkoper was."

Over de gemeente
Volvo Car Group is wereldwijd
succesvol geworden door het leven
van mensen gemakkelijker te maken
en de eigen inzet voor veiligheid en
het milieu te vergroten. De
allereerste in massa geproduceerde
Volvo rolde in 1927 in Göteborg van
de band. Sindsdien heeft Volvo Car
Group een groot aantal modellen
met grensverleggende innovaties in
de markt gezet. Tegenwoordig is
Volvo een van de bekendste en
meest gerespecteerde automerken
ter wereld met verkoop in ongeveer
100 landen.

FOXIT-OPLOSSING
Toen het Foxit PhantomPDF onderzocht, was Volvo Car Group meteen onder de indruk van de prestaties, de
uitstekende conversiekwaliteit en het feit dat de resulterende PDF-bestanden kleiner waren, wat betekende dat
ze minder ruimte in beslag namen en gemakkelijker konden worden gedeeld. Na een uitvoerige analyse koos
Volvo Car Group uiteindelijk voor Foxit PhantomPDF.
"Alle gebruikers die met Acrobat Professional of een gelijkwaardig product werkten, kregen een licentie voor
PhantomPDF," aldus André. "Het voornaamste verschil was dat de nieuwe oplossing goedkoper was en dat de
licenties gemakkelijker te beheren waren."
Om een goed alternatief te kunnen vinden riep Volvo Car Group de hulp in van United ADDins, een
wederverkoper die kwalitatief hoogwaardige software inclusief de nodige ondersteuning levert aan bedrijven en
overheden wereldwijd. "We waren blij Volvo Cars te kunnen helpen met het vinden van een vervanging van
Acrobat en het terugbrengen van hun licentiekosten," aldus Borivoje Bogatinov van United ADDins. "Het bedrijf
gebruikt nu wereldwijd Foxit PhantomPDF als standaardtool voor PDF's, en daar is iedereen tevreden over.
Aangezien PhantomPDF snel, compact en gebruiksvriendelijk is en met bestaande PDF's kan werken, werd de
oplossing snel geaccepteerd."
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RESULTATEN
Foxit PhantomPDF is een eﬀectieve oplossing gebleken waarmee Volvo Car Group de
eigen workﬂow aanzienlijk heeft kunnen verbeteren. Zo kan het kantoor nu:
Snel en gemakkelijk papierloze workﬂows introduceren, zoals voor het maken,
scannen, aanpassen, organiseren en comprimeren van PDF-documenten.
De totale operationele kosten reduceren, op basis van een eenvoudiger
licentiemodel.
De tijd die nodig is voor het openen, weergeven en bewerken van PDF-bestanden
verkorten.
Snel en gemakkelijk een gestandaardiseerde PDF-oplossing in alle businessunits
introduceren. Eindgebruikers en bestaande omgevingen gemakkelijk overzetten.
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