ESTUDO DE CASO

Departamento de Segurança Interna
e a Compactação de arquivos

Desafio comercial
A Black & Veatch precisava converter seus documentos relacionados à Segurança interna em PDF e compactá-los para armazená-los em um
banco de dados. Os documentos continham informações urgentes e que precisavam ser rapidamente visualizadas e acessadas por membros
do Departamento de Segurança Interna dos EUA.

Solução
A Black & Veatch licenciou o PDF Compressor da Foxit com OCR para gerenciar melhor seus documentos. O software permitiu converter
todos os documentos em PDFs e compactá-los em proporções iguais ou superiores a 10 vezes.

Resultados
Com o PDF Compressor, a Black & Veatch conseguiu converter e apresentar todos os seus documentos em um formato universal e
padronizado. A compactação permitiu reduzir o tamanho dos arquivos em taxas de compactação 10 vezes mais rápidas, permitindo
armazenamento mais fácil em bancos de dados e transmissão mais rápida para os clientes. A Foxit ajudou a Black & Veatch a cumprir seus
prazos, além de economizar tempo e dinheiro por meio da transmissão mais rápida de documentos.
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ESTUDO DE CASO
Benefícios
Objetivo

Benefícios alcançados

Conversão de documentos em PDF.

O PDF Compressor converteu com êxito todos os documentos
em arquivos PDF.

Redução no tamanho do documento para um gerenciamento mais
eficiente.

Os documentos compactados eram nove a dez vezes
menores que o tamanho original, permitindo acesso e
recuperação mais rápidos.

Aquisição de software capaz de lidar com conteúdo complexo de
documentos.

O PDF Compressor alcançou excelentes taxas de
compactação para documentos em cores e em preto e
branco.

Aquisição de software capaz de lidar com conteúdo complexo de
documentos.

Os documentos de saída foram eficientes o suficiente para
cumprir os prazos de forma consistente.
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