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O Cura Day Hospitals Group foi criado 
em 2008 e cresceu até se tornar o 
líder no fornecimento de instalações 
de hospital dia, da Austrália. Eles 
continuamente procuram 
oportunidades para ampliar a 
variedade de serviços especializados 
disponíveis para os pacientes. Ao 
mesmo tempo, se orgulham em 
proporcionar um local de trabalho de 
qualidade para os seus cirurgiões, 
enfermeiros e pessoal de apoio.

E é por isso que, quando eles 
decidiram procurar uma alternativa 
para o Adobe Acrobat, uma das 
principais preocupações foi encontrar 
uma solução na qual os seus 
empregados não teriam que gastar 
tempo para descobrir como usá-la.

A questão era simples: Qual software 
para PDF faz tudo o que você precisa 
com uma interface intuitiva e simples 
e a um preço justo?

A resposta era igualmente simples: 
Foxit PDF Editor

Procurando o melhor software de 
PDF por um preço justo

De acordo com Sra. Schriel, todos no Cura Day Hospitals Group estão felizes em terem a mesma funcionalidade à 
qual tinham se acostumado. Da criação de formulários à simples inserção de informações em formulários, tudo é 
fácil e intuitivo.

"Depois da funcionalidade", pondera Sra. Schriel, “era uma questão de preço. E o preço da Foxit era muito 
competitivo para nós."
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Para Janet Schriel, Gerente Executiva de Programas, no Cura Day 
Hospitals Group, o problema era óbvio: por um lado, os 
funcionários tinham crescido acostumados a usar o Adobe Acrobat 
PDF para todas as suas necessidades e a empresa não queria 
acabar com isso; por outro lado, os custos associados ao uso do 
Acrobat simplesmente tinham se tornado exorbitantes.

"Inicialmente, não estávamos empolgados em relação a mudança", 
lembra Sra. Schriel. "No entanto, analisamos a estrutura de 
licenciamento da Adobe e percebemos que simplesmente era cara 
demais; certamente fora do nosso alcance." 

Quando se tornou óbvio que uma mudança era necessária, Sra. 
Schriel disse que sua equipe identificou dois fatores que eram os 
mais importantes para eles: encontrar um software para PDF com 
recursos e funcionalidades semelhantes. E encontrar um produto 
a um preço razoável para o Cura Day Hospitals Group.

O Foxit PDF Editor oferece uma 
solução para os recursos tão 
necessários e para a questão do custo

O Cura Day Hospitals Group estudou diversas opções em relação a 
encontrar um novo fornecedor de software PDF, no entanto, sua busca 
não durou muito tempo.

"Não precisamos ir muito longe, porque o preço do Foxit PDF Editor 
estava bom, e a equipe do Foxit respondeu às nossas perguntas 
rapidamente e profissionalmente", afirma Sra. Schriel. "Não poderia ter 
sido melhor. Achamos a funcionalidade que estávamos procurando".

"Analisamos uma série de opções, mas estamos contentes de termos 
optado pela Foxit. Tudo foi absolutamente perfeito, todo o processo. 

Recomendamos muito o Foxit PDF Editor."



Foxit PDF Editor mantém a alta produtividade no 
Cura Day Hospitals Group

O Cura Day Hospitals Group tinha uma equipe pequena, mas muito experiente, e fez com 
que o Foxit PDF Editor funcionasse no seu ritmo, como Sra. Schriel diz. E o que eles 
acharam? "Foi fácil de usar, intuitivo e facilmente navegável", ponderal Sra. Schriel. "E o 
melhor de tudo, a curva de aprendizagem foi praticamente inexistente."

De acordo com Sra. Schriel, o processo de implementação foi simples e não teve 
quaisquer surpresas indesejadas. E, já que o Cura Day Hospitals Group tinha um período 
de avaliação, Sra. Schriel afirma que eles aproveitaram todo esse primeiro mês vendo 
tudo o que o Foxit PDF Editor tinha para oferecer.

"Fiquei muito satisfeita com o que o Foxit PDF Editor poderia fazer”, revela Sra. Schriel "e 
ainda estou até hoje. Analisamos uma série de opções, mas estamos contentes de termos 
optado pela Foxit. Tudo foi absolutamente perfeito, todo o processo. Recomendamos 
muito o Foxit PDF Editor."
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