Soluções PDF para
todas as suas
necessidades

Produtividade de
Usuário Final

Automação
Empresarial

Soluções para
desenvolvedores

Software de desktop, aplicativos
móveis e serviços de nuvem

Servidor de software para
gerenciamento de documentos
PDF de larga escala

Incorpore poderosa
tecnologia PDF em
aplicações

O Foxit é um fornecedor de software líder no mercado que fornece soluções de PDF rápidas, seguras e com
um preço acessível. A Foxit possui mais de 560 milhões de usuários e já vendeu para mais de 125.000
clientes localizados em mais de 200 países. A empresa tem escritórios no mundo todo, incluindo USA, Ásia,
Europa e Austrália. Para obter mais informações, acesse https://www.foxitsoftware.com/pt-br/.

PDF de última geração, feito para um mundo conectado

Alcance mais com PDFs

Seja Mais Produtivo
Com Seus Documentos

Uma consistente experiência do usuário de
desktop a celulares. O robusto editor de PDF
modifica a forma de como você cria e altera
documentos. Leitores rápidos e com várias
funcionalidades para visualizar e colaborar.

Conecte Autores & Usuários
Uma equipe colaborativa, trabalha melhor.
Eleve a qualidade do trabalho em equipe
com revisões compartilhadas e feedback
interativos, envie requisiçoes a outros para
obter um arquivo e integração com CMS's.

Controle Pós-Publicação
Mantenha o controle de seus documentos
depois da publicação. Veja quem abriu seus
documentos e o que foi feito, notifique os
leitores sobre atualizações, conceda ou
remova acesso ao documento.
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Crie PDFs em Escala

Soluções em Escala
Empresarial em PDF

Alcance consistência e qualidade ao
converter PDF e PDF/A uniformes.
Economize espaço nos documentos e
compartilhe documentos facilmente com a
compressão de imagens líder do mercado.

Modifique Conteúdo de PDF
Diminua os custos ao atender as demandas
das empresas com a automação que
adiciona marcas d`água, cabeçalhos,
rodapés, páginas, etc. Documentos
digitalizados em OCR com possibilidade de
buscas.

Segurança para Dados
Sensíveis
Proteja informações confidenciais
protegendo PDFs com senhas e permissões,
redações de informações sensíveis ou com
a integração no Gerenciamento de Direitos
Microsoft.
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O Lar do
Desenvolvimento de
PDF

Robusta Tecnologia Core
Conte com a tecnologia SDK da Foxit, a
mais testada e com mais funcionalidades
do mercado. Utilizada por organizações de
todos os tamanhos em todas as
plataformas, as possibilidades não tem
limites.

Desenvolvimento Rápido
Com o Kit de Desenvolvimento da Foxit
você coloca seu aplicativo no mercado
rapidamente, permitindo uma integração
rápida e fácil com PDF. Não necessita de
muito conhecimento em PDF para
promover seu PDF rapidamente.

Escolha de Confiança pelos
Melhores
Faça como o Google Chrome, o Amazon
Kindle e o NASDAQ Director’s Desk, entre
muitos outros, e conte com a tecnologia
de SDK da Foxit, o SDK para PDF mais
repleto de testes e recursos do mercado.
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