
ESTUDO DE CASO

GENERAL ELECTRIC 
AUMENTA EM 30% A 
EFICIÊNCIA DO MANUSEIO DE 
DOCUMENTOS COM O 
IMAGEOPTIMIZATION FOR 
DOCUMENTUM



Foxit
41841 Albrae Street 
Fremont CA 94538, EUA 

Centro de Suporte
www.foxit.com

Vendas: 1-866-680-3668
Suporte: 1-866-693-6948
Ou 1-866-MYFOXIT

© Foxit Software Incorporated. Todos os direitos reservados.

Um líder global em geração da energia precisava superar o desa�o do acesso ine�ciente a arquivos PDF muito grandes. Devido ao 
grande volume de desenhos de projeto, manuais e outros documentos baseados em imagens, a General Electric enfrentou atrasos 
consideráveis causados pelo demorado download de arquivos, além dos altos custos de banda larga e armazenamento. Uma 
quantidade considerável de tempo foi perdida diariamente, pois usuários de centrais de energia do mundo inteiro esperavam por 
documentos PDF essenciais enviados pela rede. Antes de utilizar o Image Optimization for Documentum da Foxit, o acesso a tais 
documentos era extremamente lento, e o acesso e o armazenamento eram dispendiosos.

Desa�o comercial

A �m de reduzir o tempo de recolhimento e os custos de banda larga, a General Electric licenciou o ImageOptmizaton for 
Documentum da Foxit para reduzir, em nível global, o tamanho de seus diversos documentos de arquitetura e engenharia. 
Aproveitando os pontos fortes do ImageOptmizaton, a empresa conseguiu compactar e reduzir os documentos de projeto à 
metade do tamanho original, o que aumentou a e�ciência de acesso, transmissão e armazenamento, sem alterar sua integridade. 
Atualmente, a General Electric processa 40 milhões de páginas por ano.

Solução

Os documentos de imagem foram compactados de forma impressionante e con�ável com o 
ImageOptmizaton for Documentum, o que reduziu o tamanho do arquivo e o tempo de download em 
30% no geral. Em muitos casos, os tempos de download de 4 a 5 minutos foram reduzidos a 30 
segundos por documento. Como resultado, os funcionários puderam acessar projetos e especi�cações 
mais rapidamente, e assim criar e manter centrais de energia no mundo inteiro com maior rapidez.

Résultats

Benefícios

Objetivo Benefícios alcançados

Minimizar o tempo de download e recolhimento de 
documentos de projeto vitais

Reduzir os custos de armazenamento e banda larga

Manter a integridade do PDF em tamanhos menores

Tempo de download reduzido em 30% em média. Em 
muitos casos, o tempo real economizado foi muito maior.

Os documentos compactados gerados pelo 
ImageOptimization for Documentum reduziram muito os 
custos de armazenamento e banda larga da empresa.

Os documentos PDF têm a mesma aparência, mas o 
tamanho de arquivo é muito menor.

Transformar documentos impressos em arquivos PDF 
de alta qualidade

A compactação de documentos permitiu que a General 
Electric digitalizasse em melhores dpis e resolução de cor.
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