ESTUDO DE CASO

A Motor Presse Stuttgart agora está
equipada com o PhantomPDF

O que você precisa saber

A Motor Presse Stuttgart é conhecida na Alemanha como fornecedora de algumas das
melhores revistas sobre automóveis, motos, viagens aéreas, veículos utilitários, camping,
caravanismo, estilo de vida e esportes. Uma de suas marcas de mídia mais famosas,
“auto, motor und sport”, está no mercado há mais de 65 anos. A empresa agora utiliza
o PhantomPDF da Foxit Software para editar documentos PDF. Essa solução para PDF fácil
de utilizar atende a cerca de 650 usuários da Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG e sua
empresa associada, Rodale-MotorPresse GmbH & Co. KG, atuando como uma ferramenta
confiável para lidar com uma ampla gama de serviços de escritório.
“Anteriormente, trabalhávamos com o Adobe Acrobat Pro para serviços gráficos e de
escritório”, afirmou Achim Schäfer, chefe dos sistemas de TI da Motor Presse Stuttgart
GmbH & Co. KG. Isso deve ao fato de que a Motor Presse, que entrega suas publicações
para as gráficas em formato PDF, exigia processos de criação de PDF integrados – o que
era garantido pelas 200 Creative Suites, das quais o Acrobat Pro é um componente. Além
do Acrobat Pro, também tínhamos usuários trabalhando apenas com o Acrobat Reader,
mas isso os impedia de editar os documentos PDF. Assim que a Adobe entrou no setor
de nuvem, a Motor Presse – com seus 900 computadores nas duas empresas – começou
a procurar por uma alternativa para trabalhar com documentos PDF em tarefas de escritório.
Como a gama de aplicações era variada, desde combinar e separar documentos PDFs até
editá-los diretamente, a nova solução precisava igualar a funcionalidade do Adobe Acrobat
Pro. Era importante que ela fosse compatível com o Microsoft SharePoint e o Office365.
“Primeiro, testamos o PDFXchange Pro, mas identificamos diversas limitações de funcionalidade
em relação ao que precisávamos”, lembra Schäfer. Em particular, para a edição de documentos
armazenados no SharePoint. Embora fosse possível abrir os arquivos para edição, os outros
usuários eram bloqueados. Além disso, alguns documentos PDFs estavam ilegíveis, como os
arquivos de licença da Adobe.
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Motor Presse Stuttgart – o nome
representa uma empresa de mídia que
se tornou fornecedora internacional de
mídias dedicadas a interesses
específicos desde sua fundação em
1946. Na Alemanha, a Motor Presse
Stuttgart publica 27 revistas de
interesses específicos nas áreas de
automóveis, motos, viagens aéreas,
veículos utilitários, camping e
caravanning, lifestyle e esportes.
Grande parte delas é publicada
diretamente pela Motor Presse
Stuttgart GmbH & Co. KG, enquanto
outras marcas de mídia associadas são
publicadas por empresas subsidiárias
ou associadas, como RodaleMotorPresse GmbH & Co. KG (Men’s
Health, Women’s Health, RUNNER’S
WORLD) ou EuroTransport Media
Verlags- und Veranstaltungs GmbH
(para veículos utilitários). Além de sua
atividade principal em publicação
tradicional, a Motor Presse Stuttgart
dedicou vários anos investindo e
expandindo novos segmentos de
negócios. Como resultado, o portfólio
da empresa agora inclui uma ampla
gama de produtos online, atividades
relacionadas à TV, eventos e serviços.
www.motorpresse.de

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

ESTUDO DE CASO
Graças à United ADDins, uma distribuidora platinum da PhantomPDF, a Motor Presse
Stuttgart entrou em contato com a Foxit Software. “Ficamos muito satisfeitos em poder
ajudar a Motor Presse Stuttgart a substituir o Adobe Acrobat e, assim, reduzir seus custos
com licenças”, afirmou Borivoje Bogatinov da United ADDins. A Foxit desenvolve o poderoso
editor de PDF PhantomPDF, que apresenta uma ampla gama de funcionalidades para
colaboração em documentos e formulários PDF, assim como edição, comentários, publicação,
proteção, organização, exportação, reconhecimento de textos (OCR) e assinatura de
documentos. O PhantomPDF está em conformidade com o padrão ISO 32000/PDF 1.7
e funciona com todos os documentos e formulários PDF existentes.
Portanto, o teste da versão demo foi bem-sucedido. Como a Foxit se mostrou flexível
durante as negociações de preços, e tinha aberto um escritório na Alemanha no ano
anterior, a “Motor Presse Stuttgart decidiu adotar o PhantomPDF no final de 2016”,
lembra Borijove Bogatinov.

A Motor Presse Stuttgart é conhecida como
fornecedora de algumas das revistas mais
renomadas. Imagem: Motor Presse Stuttgart

Esse demonstrou ser o movimento certo, mesmo durante o processo de implantação. O processo decorreu de forma muito tranquila;
o único problema foi que a ligação de documentos PDF não funcionou para todos os usuários de imediato. Os usuários também
ficaram impressionados com a interface do PhantomPDF, que é projetada de forma semelhante à interface de ribbon da Microsoft.
Isso significa que utilizar o PhantomPDF foi, e vem sendo, inteiramente autoexplicativo para a equipe, que já estava acostumada com
o Microsoft Office. Nenhuma sessão de treinamento foi necessária.
“Nós só encontramos uma dificuldade que não havíamos testado anteriormente”, relatou Schäfer. Ela estava relacionada a documentos
PDF/A vindos do portal de envio de faturas do fornecedor, que não podiam ser impressos diretamente de um modo de visualização
específico. Com a ajuda da equipe de suporte da Foxit, entretanto, o problema foi resolvido rapidamente. O PhantomPDF também
demonstrou ser uma solução altamente personalizável. O departamento de TI da Motor Presse foi capaz de trocar certas funções
associadas a serviços de nuvem sem qualquer problema”.
Desde maio de 2017, o PhantomPDF foi utilizado para todo tipo de tarefa de escritório. “Nossos usuários estão satisfeitos. Estão
contentes porque agora conseguem editar os documentos”, concluiu Schäfer. O PhantomPDF e o SharePoint trabalham juntos sem
dificuldades. A equipe obtém os documentos do SharePoint, edita-os com o PhantomPDF e retorna a versão atualizada. Como efeito
colateral positivo da implantação, o suprimento centralizado do PhantomPDF evita colocar ainda mais pressão sobre os centros de
custos individuais.
A empresa também pensa em expandir sua utilização do PhantomPDF. “Ainda temos outros departamentos. No entanto, os
diretores desses departamentos operam de forma independente e não finalizaram suas decisões”, explicou Schäfer.
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