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Quando a equipe da Escola do Centro Infantil John McGivney (JMCC) 
buscava atualizar seu software para PDF, eles precisaram de algo que 
atendesse às suas necessidades e seu orçamento. Foi aí que a Foxit 
entrou em cena. Austin Tyrrell, assistente de Tecnologia de 
Comunicação da JMCC explicou:

A Foxit não se encaixava apenas no orçamento. Sua interface familiar e 
suporte de equipe facilitaram para o JMCC implementar a tecnologia em 
seu fluxo de trabalho diário. Agora eles podem gastar menos tempo 
aprendendo a usar o software ou editando documentos e mais tempo 
focados no que realmente importa – seus alunos.

O Editor de PDF da Foxit foi a solução global perfeita que combinou 
todos os recursos de que eles precisavam em uma única plataforma. 
Com o Foxit PDF Editor, o JMCC é capaz de editar e atualizar PDFs de 
maneira fácil e eficiente, eles podem ser visualizados em todos os 
dispositivos e são fáceis de editar, tornando todo o processo de 
aprendizado perfeito.

O escopo e a acessibilidade dos recursos do Foxit PDF Editor atendem a todas as necessidades do JMCC e muito 
mais. Não apenas os alunos e professores são capazes de criar e gerenciar conteúdo acessível, como também a 
Foxit ajudou a melhorar os fluxos de trabalho administrativo. A Foxit facilita o processamento, assinatura e 
arquivamento de documentos – economizando tempo, recursos e frustração da equipe do JMCC.

A Escola do Centro Infantil 
John McGivney, 
anteriormente conhecida como 
Escola do Centro de 
Reabilitação Infantil, foi 
fundada em março de 1978. A 
escola é administrada pela 
Autoridade Escolar do Centro 
Infantil John McGivney, que é 
composta por 7 curadores 
nomeados pelo Ministro da 
Educação de acordo com a 
Seção 68 da Lei de Educação. A 
escola foi projetada para 
fornecer um ambiente de 
aprendizagem seguro e 
equitativo que respeita a 
singularidade de uma 
comunidade diversificada. São 
desenvolvidas parcerias com 
famílias, funcionários e a 
comunidade para maximizar 
os resultados do aprendizado. 
Programas exemplares e 
métodos de ensino são 
mantidos atualizados com as 
instruções e diretrizes do 
Ministério da Educação.

“O fator chave em nossa decisão foi o licenciamento perpétuo. 
Nós realmente precisávamos de algo que não teríamos que 
pagar todos os anos. Assim que fizemos os testes, decidimos 
que a Foxit tinha tudo de que precisávamos ”.

“Pessoalmente, acho que o layout é intuitivo e consistente. Isso 
facilitou muito o uso por nossa equipe e foi ótimo para a 
experiência do usuário. Funciona como qualquer outro software 
para PDF que já usei, mas o design realmente o diferencia.”

A economia vai além do dinheiro para a 
escola

– Austin Tyrrell, assistente de Tecnologia de Comunicação da JMCC

Fluxos de trabalho e implantação simpli�cados

“A Foxit nos permite criar uma experiência de usuário mais consistente para funcionários, alunos e 
partes interessadas.”

– Austin Tyrrell, assistente de Tecnologia de Comunicação da JMCC
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