ESTUDO DE CASO

Miele muda para um
software
PDF melhor
What
you needpara
to know

A Miele é um dos principais fabricantes de aparelhos eletrodomésticos do mundo. Na verdade,
muitas pessoas a consideram como a principal fornecedora de aspiradores, refrigeradores com
congelador, fornos e lavadoras. Em uma pesquisa realizada por um respeitado grupo de
consumidores, a empresa foi classificada como a melhor em sete das nove categorias em que
podia ser avaliada.
Durante seu longo mandato, Sr. Helmut Meissner, Arquiteto de TI, viu muitas mudanças na
Miele. Mas tem um aspecto que nunca muda, que é o compromisso da empresa com a
excelência. Sr. Meissner testemunhou muitas vezes por que o lema da empresa é “Sempre
melhor”.
Talvez não seja nenhuma surpresa, portanto, que a Miele escolheu recentemente a Foxit
Software como sua principal fornecedora de software para PDF. O PhantomPDF, editor
multifuncional da Foxit, oferece a habilidade de visualizar, criar, editar, compartilhar, proteger,
organizar, exportar, OCR e assinar documentos

Uma solução de PDF
construída em um valor
sólido
Fundada há mais de cem anos, a
Miele estabeleceu e manteve a
reputação de uma fornecedora
confiável de eletrodomésticos e
equipamentos comerciais de
primeira linha. A empresa tinha
mais de €4 bilhões de faturamento
e quase 20.000 funcionários no
mundo todo em 2017.
A Miele escolheu o Foxit
PhantomPDF pelo preço.

O Foxit PhantomPDF oferece mais valor
O PhantomPDF dá acesso aos recursos e funcionalidades mais usados aos 1.200 usuários
da Miele.
A Miele escolheu o Foxit PhantomPDF pelo preço. “Temos uma relação qualidade/preço muito
vantajosa com o PhantomPDF. Vale cada centavo”, diz Sr. Meissner.
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ESTUDO DE CASO
A Foxit conquistou a reputação de ser a provedora de soluções em PDF que mais se esforça. Embora o PDF tenha se tornado uma área de
pouco foco para outros fornecedores de software para PDF, a Foxit coloca o cliente PDF e a tecnologia PDF em primeiro lugar; a empresa
está totalmente concentrada no desenvolvimento e na manutenção das soluções de PDF que ajudam os usuários do seu software a ter mais
produtividade, economia e satisfação.

A United ADDIns possibilitou uma transição tranquila
Para garantir a implementação da melhor solução, a Miele solicitou o auxílio da United ADDins, uma empresa
de terceirização e consultoria, além de uma grande parceira da Foxit. A United ADDins trabalhou em estreita
colaboração com a Miele para definir os requisitos de software para PDF da empresa, identificar a melhor
solução para ela e gerenciar a integração do software para PDF da Foxit com a infraestrutura de TI da Miele.
Depois de fazer a mudança, os usuários estão usufruindo da mesma funcionalidade da solução anterior,
e não perderam tempo para colaborar com colegas e concluir o seu trabalho.
A transição da Adobe para a Foxit foi tranquila, de acordo com Meissner. “Estamos muito satisfeitos com a
facilidade com que fizemos a transição para o PhantomPDF. Para as poucas dúvidas que surgiram, a equipe da
United ADDins foi responsiva, respondendo a todas as dúvidas imediatamente para garantir que tudo estivesse
pronto e em funcionamento. É assim que a implantação de um software deve ser feita”.

A United ADDins é uma parceira confiável de terceirização e consultoria quando se trata de licenciamento de software. Ela
orgulhosamente atende muitas empresas reconhecidas nas regiões DACH, BeNeLux, Reino Unido, Escandinávia e Ibéria. Seu
portfólio de clientes inclui: Volvo Cars, Deutsche Telekom, RWE, Iberdrola, DHL, KPN, Philips, Rolex, Schenker, Akzo Nobel,
EUROPOL, Ministério de Defesa da Holanda, SAP, Babolat, Tetra Pak e Secure Trust Bank.
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