ESTUDO DE CASO

A Foxit acelera a eficiência de documentos
com o OCR de alta velocidade e texto
completo para a firma de advocacia
Hargraves McConnell & Costigan, de
Nova York

Desafio comercial
A Hargraves McConnell & Costigan gerencia diariamente um grande volume de documentos em papel. Seus documentos digitalizados
costumam ser pesados, impedindo o acesso e a transmissão efetivos. Além disso, os documentos não são pesquisáveis, exigindo
processamento longo e caro. Localizar texto em arquivos de imagem de várias páginas era uma tarefa demorada e ineficiente. Embora
o escritório tenha implementado anteriormente seu próprio mecanismo de OCR para solucionar o problema, eles descobriram que o
mecanismo falharia ao processar arquivos maiores. Levou 8 horas para processar um lote de arquivos e os funcionários tiveram que
esperar o dia todo para que o trabalho terminasse. Isso levou o escritório a procurar uma solução de OCR que pudesse lidar de maneira
rápida e confiável com grandes volumes de documentos.
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texto ocr
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A Hargraves McConnell & Costigan adquiriu uma licença do
PDF Compressor com OCR da Foxit para processar até
75.000 páginas digitalizadas por mês. O software combina
compactação avançada de arquivos com OCR de texto
completo para produzir arquivos compactos e pesquisáveis
que podem ser pesquisados instantaneamente.

O PDF Compressor com OCR da Foxit foi capaz de converter todos os documentos
em arquivos de texto pesquisáveis, permitindo pesquisas mais rápidas.
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ESTUDO DE CASO
Resultados
Usando o PDF Compressor com OCR da Foxit, a Hargraves McConnell & Costigan conseguiu melhorar
muito seu fluxo de trabalho, convertendo seus documentos digitalizados em arquivos compactados e
pesquisáveis. A compactação avançada de arquivos alcançou altas taxas de compactação, melhorando a
acessibilidade e a taxa de transmissão até mesmo dos maiores arquivos. Com o OCR da Foxit, o tempo
gasto para converter grandes lotes de arquivos em arquivos pesquisáveis foi reduzido de oito horas para
uma hora. Os arquivos de imagem foram produzidos em um ritmo mais rápido e foram mais eficientes
para o escritório de advocacia armazenar, acessar, transmitir e compartilhar.

Benefícios
Objetivo

Benefícios alcançados

Integre o mecanismo de OCR rápido.

O mecanismo de OCR anterior levou 8 horas para processar um lote de
arquivos, mas o OCR da Foxit concluiu a mesma tarefa em apenas uma
hora.

Adquira OCR de alta precisão.

O OCR da Foxit forneceu as mais altas taxas de precisão para produzir
arquivos de texto confiáveis e pesquisáveis.

Produza arquivos totalmente pesquisáveis em texto.

O PDF Compressor com OCR da Foxit foi capaz de converter todos os
documentos em arquivos de texto pesquisáveis, permitindo pesquisas
mais rápidas.

Reduza o tamanho de arquivos grandes
para aderir às diretrizes de apresentação
a tribunais.

O PDF Compressor compactou arquivos grandes, tornando-os pequenos
o suficiente para serem apresentados sob as diretrizes de tribunais.

Melhore a eficiência ao trabalhar com
digitalizações brutas.

O PDF Compressor converteu e compactou, de forma confiável,
digitalizações para torná-las acessíveis a todos.

Localize um software robusto de captura de
documentos que não trave ao processar
arquivos grandes.

O mecanismo anterior de OCR usado pela firma falhava sempre que
processava arquivos grandes, mas o software Foxit era capaz de processar
arquivos grandes sem problemas, permitindo um trabalho mais eficaz.

Defina as configurações do software
para otimizar o fluxo de trabalho.

A Foxit forneceu suporte ao vivo para ajudar a configurar Pastas de
inspeção especiais para atender e melhorar o fluxo de trabalho
existente da firma.
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