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Um prestigiado escritório de advocacia global nos Estados Unidos precisava superar os vários desa�os associados ao manuseio de 
grandes volumes de documentos. Ele estava usando o processamento em lote com um produto OCR concorrente que limitava o 
processamento de documentos a um de cada vez. O escritório precisava acelerar a conversão de papel em formato eletrônico para 
atender aos requisitos de negócios. O escritório procurou encontrar uma solução que cobrisse todas as bases. Ele exigia uma 
solução que pudesse processar grandes volumes em alta velocidade. A solução precisava ser um produto baseado em servidor com 
taxa aprimorada de transferência de OCR. Também era importante para a solução digitalizar PDFs baseados em imagem em massa 
e dividi-los por meio do reconhecimento de código de barras. Por �m, o escritório precisava que esses PDFs fossem pesquisáveis 
em texto para distribuição aos departamentos.

Desa�o comercial

O escritório licenciou o PDF Compressor da Foxit Software para melhorar a taxa de transferência de OCR nos documentos 
digitalizados. Ele também procurava aumentar a velocidade do processamento de papel e cópias eletrônicas de documentos e 
enviá-las aos departamentos apropriados da empresa. O PDF Compressor foi usado para otimizar totalmente os documentos, 
tornando-os pesquisáveis em texto. As soluções da Foxit foram capazes de processar o alto volume da empresa em alta velocidade, 
melhorando a taxa de transferência de OCR.

Solução

A velocidade de processamento dos documentos do escritório é muito mais rápida com o OCR e a compactação do PDF 
Compressor. Além disso, os funcionários são muito mais e�cientes porque gastam menos tempo se concentrando na alimentação 
dos documentos em um scanner e em outras tarefas de valor agregado. Os documentos de imagem são pesquisáveis em texto com 
con�abilidade utilizando a tecnologia OCR de alta precisão do PDF Compressor. Todo o processo é automatizado e reduz os custos 
do escritório, além de tornar os �uxos de trabalho mais e�cientes.

Resultados

Benefícios

Objetivo Benefícios alcançados

Identi�car uma solução criada para processamento de 
alto volume

Criar �uxos de trabalho mais e�cientes para o escritório

Transformar documentos baseados em imagem em 
arquivos pesquisáveis em texto de alta qualidade com 
taxa de transferência de OCR aprimorada

O processamento em lote permite que o escritório 
processe documentos em alta velocidade, tornando os 
processos de negócios mais e�cientes

A automação e o aumento da velocidade do 
processamento de documentos permitem que o escritório 
reduza o tempo que os funcionários passam alimentando 
documentos um a um em um scanner e escaneando

Usando o PDF Compressor, o escritório converteu PDFs 
baseados em imagem em documentos pesquisáveis por 
texto de alta precisão

Aumentar a velocidade do processamento de 
documentos

Ao alavancar os recursos multiencadeados da Foxit, o 
escritório conseguiu processar vários documentos 
simultaneamente, a uma taxa de um documento por vez, 
por núcleo
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