ESTUDO DE CASO

Foxit fornece solução de
otimização de PDF à American
Radio History

Desafio comercial
A American Radio History preserva documentos e periódicos do setor audiovisual e disponibiliza essas informações aos usuários da
Internet. Devido ao volume de material e à necessidade de fornecimento de downloads pequenos e rápidos, a American Radio History
precisa compactar todo o material digitalizado. A empresa queria oferecer aos usuários uma experiência ideal, incluindo alta velocidade
no tempo de download, capacidade de abrir arquivos instantaneamente e documentos de alta qualidade. A American Radio History
usava o Adobe Acrobat, mas enfrentou problemas, especificamente com tamanhos de arquivo grandes, texto borrado e imagens de
baixa qualidade nos documentos digitalizados. A American Radio History começou a avaliar soluções alternativas que criariam
documentos menores para tempos de download mais rápidos, mas sem comprometer a qualidade da legibilidade dos documentos.

Solução
O PDF Compressor da Foxit Software com reconhecimento óptico de caracteres (OCR) foi adquirido para a otimização de documentos.
O software possui uma poderosa combinação de compactação de arquivos e OCR para criar arquivos PDF compactos e totalmente
pesquisáveis em texto.

Resultados
Usando o PDF Compressor da Foxit, a American Radio History conseguiu compactar seus documentos para permitir que os usuários
baixassem documentos e periódicos rapidamente. Sem o PDF Compressor, alguns desses documentos e periódicos podem chegar a
1.000 páginas e demandar muito tempo de download, mesmo com o uso de Internet de alta velocidade. Com o PDF Compressor, o tempo
de download diminuiu significativamente. Além disso, os documentos produzidos usando o PDF Compressor são muito mais legíveis e as
imagens eram muito menos pixeladas do que os produzidos usando diferentes versões do Adobe Acrobat. O PDF Compressor também
ofereceu uma configuração fácil de implementar. No geral, a American Radio History melhorou a experiência do usuário em seu site.
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ESTUDO DE CASO
Benefícios
Objetivo

Benefícios alcançados

Reduzir o tamanho de arquivos de documentos para que sejam
baixados e abertos mais rapidamente

Documentos compactados do PDF Compressor para que os
usuários da American Radio History possam baixar arquivos
instantaneamente

Produzir digitalizações de alta qualidade para o site

Os documentos produzidos apresentaram texto mais legível
e imagens de alta qualidade

Investigar alternativas ao Adobe Acrobat para fornecer aos usuários
uma experiência aprimorada

Em uma comparação lado a lado com arquivos obtidos de
diferentes versões do Adobe Acrobat, o PDF Compressor
conseguiu produzir documentos com tamanho muito menor,
e sem comprometer a qualidade dos documentos
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