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What you need to know   
loomionAG

Visão geral da empresa
O principal negócio da loomion é construir portais digitais e seguros para diretorias de empresas de médio e grande porte. Seu produto
principal, o loomion twelve, é uma solução que permite que os membros da diretoria acessem facilmente informações relevantes em um
ambiente seguro. O loomion twelve oferece uma navegação simples e intuitiva para todas as informações essenciais da diretoria em uma
única exibição. Ele está em conformidade com os padrões de segurança de última geração para garantir sigilo absoluto. Os usuários podem
acessar as funcionalidades e os recursos totalmente integrados do loomion twelve no iPad e nos navegadores da Web mais comuns. Sua
interface de administração ativada para fluxo de trabalho aumenta a eficiência do escritório da diretoria.

Asolução da Foxit
O Foxit Embedded PDF SDK pode ser integrado facilmente a qualquer aplicativo móvel ou baseado na Web. Além disso, ele oferece uma
ótima tecnologia de renderização/visualização e anotação, permitindo que os usuários do loomion twelve leiam e anotem de forma rápida 
e precisa seus documentos PDF no aplicativo iOS e na interface do usuário no navegador. A Foxit forneceu à loomion um modelo de preço 
de licenciamento personalizado para que fosse rentável para o cliente.

Desafios
A equipe de desenvolvimento da loomion buscava uma solução de PDF repleta de recursos que pudesse se integrar facilmente ao twelve. 
O PDF SDK certo precisava ser eficiente, oferecer uma visualização e uma anotação de documentos PDF de alto desempenho. As 
exigências incluíam:

      Integração perfeita de produtos.

      Várias plataformas: suporte para aplicativos móveis iOS, Android, Windows e baseados na Web.

      Rentável: um requisito crucial para possibilitar um preço competitivo para o twelve.

      Recursos de anotação eficientes para a obtenção de documentos PDF altamente legíveis.

      Tecnologia de renderização de alta fidelidade e desempenho para exibir conteúdo de forma rápida e precisa.
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Resultados
A implementação do Foxit Embedded PDF SDK reduziu radicalmente o tempo de entrada do twelve no mercado global.
Com o Foxit Embedded PDF SDK, o twelve da Loomion consegue:

      Proteger e trocar documentos PDF facilmente, mantendo a integridade do documento.
      Acessar diretamente os documentos PDF com qualquer iOS ou outro dispositivo móvel ou navegador.
      Aumentar a satisfação dos clientes usuários do loomion twelve.
      Oferecer leitura de alta velocidade e um rico conjunto de recursos de anotação.

Para obter mais informações sobre a loomion e o twelve, visite o site: www.loomion.com

O Foxit Embedded PDF SDK oferece imagens nítidas com renderização de alta fidelidade que fornece consistência em várias
renderizações do mesmo arquivo PDF, sem perda de camada em vários resultados de renderização. Isso é importante para operações
como quando os usuários ampliam e reduzem o zoom e o aplicativo precisa de nova renderização. Além disso, a velocidade de
renderização foi a mais rápida, ocupando um pequeno espaço físico, o que é especialmente importante ao baixar ou armazenar aplicativos.
Como resultado, o loomion twelve tem oferecido à diretoria a capacidade de ler, anotar, compartilhar e proteger os seus documentos com
uma experiência do usuário consistente entre plataformas móveis e baseadas no navegador. Os recursos de anotação intuitivos do loomion
twelve incluem marcadores, realce, sublinhado, desenho à mão livre e anotações.

"Com a integração do Foxit Embedded PDF SDK para exibir documentos, a loomion encontrou uma maneira perfeita de levar o "twelve
móvel para iPads" a um novo patamar", diz Frank Becker, CTO da loomion; "Como resultado, os usuários podem facilmente acessar
qualquer documentação de reunião, não importa se estão no escritório ou em trânsito. Sem mencionar que eles não precisam passar pelo
incômodo de carregar vários documentos para as reuniões. Além disso, os membros da diretoria agora podem ter certeza de que suas
informações estão altamente protegidas e seguras."


