Soluções de PDF rápidas, acessíveis e seguras

VISÃO GERAL DA FOXIT
O Foxit é um fornecedor de software líder no mercado que fornece soluções de PDF
rápidas, seguras e com um preço acessível. As empresas e os consumidores aumentam
sua produtividade com o uso das soluções de baixo custo da Foxit, a fim de trabalhar de
forma segura com documentos e formulários PDF. Os desenvolvedores de software
reduzem os custos e aumentam a rapidez de disponibilização no mercado com os
Software Development Kits (SDKs) do Foxit incorporando uma tecnologia de PDF robusta
nos fluxos de trabalho do aplicativo. Essa tecnologia compartilha a mesma tecnologia
subjacente que alimenta o projeto PDFium de software livre do Google. Vencedora de
vários prêmios, a Foxit conta com mais de 427 milhões de usuários e já vendeu para mais
de 100.000 clientes localizados em mais de 200 países. Dado que os produtos da Foxit
estão em conformidade com o padrão ISO 32000-1/PDF 1.7, eles também são
compatíveis com outros produtos de PDF, como os da Adobe®.

OFERTAS DE PRODUTOS DA FOXIT
Leitores de PDF

Foxit Reader
Visualizador de PDF pequeno, rápido e repleto de recursos que permite que você abra, visualize e
imprima qualquer arquivo PDF. Ao contrário de outros leitores gratuitos, ele permite que você crie
PDFs, colabore com colegas, preencha formulários, assine documento, se integre com as mídias
sociais e muito mais.

Foxit Enterprise Reader
Projetado para atender às necessidade de visualização de PDF de empresas e organizações
governamentais. Ele ajuda o TI a gerenciar implantações de âmbito empresarial e inclui a
integração do Microsoft® Active Directory® Rights Management Services.

Foxit Mobile PDF
Leia e anote em documentos PDF em trânsito com qualquer dispositivo Android, iOS ou Windows
RT. Desenvolvido com base na mesma tecnologia do Foxit Reader, o MobilePDF fornece uma
experiência do usuário semelhante com o PDF, da área de trabalho aos dispositivos móveis. Leia e
anote em arquivos protegidos pelo Azure Active Directory Rights Management.

Foxit WebPDF for SharePoint
Visualize arquivos PDF de servidores SharePoint sem instalar softwares adicionais na área de
trabalho. Ele é um produto de extensão da biblioteca de documentos que exibe os arquivos PDF
localizados nos servidores SharePoint em um navegador de Internet.
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Crie, Edite, Organize e Proteja PDFs

Foxit PhantomPDF
Solução completa de PDF para empresas, para exibir, criar, editar, comentar, compartilhar, proteger,
organizar, exportar, aplicar OCR e assinar formulários e documentos PDF. O PhantomPDF está
disponível em duas edições: PhantomPDF Business e PhantomPDF Standard.

Gerenciamento de Direitos do PDF

Foxit PDF Security Suite
Uma suíte de produtos que integra os recursos de PDF nos Microsoft Active Directory Rights
Management Services (AD RMS). O PDF Security Suite permite que os usuários empresariais:
Consumam, modifiquem e protejam PDFs em áreas de trabalho do Windows
Consumam e anotem os PDFs protegidos em dispositivos móveis
Protejam do lado do servidor do PDF
Protejam arquivos PDF por meio de interfaces programáticas

Software Development Kit do Foxit

SDK para PDF da Foxit
Compartilha a mesma tecnologia subjacente que criou o projeto PDFium de software livre do
Google. Esta tecnologia líder do mercado está voltada aos desenvolvedores cujos aplicativos
precisam usar uma tecnologia de PDF avançada e em conformidade com as normas para exibir,
editar, anotar, formatar, organizar e pesquisar em documentos PDF de forma segura, além de
preencher formulários PDF.

Indexação de Arquivo PDF

Foxit PDF IFilter
Projetado para desencadear o poder de computação das arquiteturas avançadas de servidor
atuais, o PDF IFilter indexa grandes quantidades de arquivos PDF em velocidades altíssimas.
Desenvolvido na interface de indexação do IFilter da Microsoft®, ele extrai dados de documentos
PDF e retorna os resultados do índice ao software do mecanismo de pesquisa para que eles
possam ser encontrados usando os mecanismos de pesquisa padrão do Windows.
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