FICHA DE DADOS

Foxit PhantomPDF para Mac
®

™

EDITOR DE PDF para Mac com vários recursos
O Foxit PhantomPDF para Mac oferece uma solução econômica para que os profissionais de
empresas trabalharem em segurança com documentos e formulários em PDF em plataformas Mac.
Ele fornece uma plataforma completa para visualizar, criar, colaborar, editar, proteger, executar
OCR, organizar, exportar e assinar PDF no Mac. O PhantomPDF para Mac permite que os
funcionários mantenham os arquivos PDF atualizados.

A solução de PDF ideal para as suas necessidades
O Foxit PhantomPDF para Mac agiliza e facilita a criação de documentos PDF com aparência profissional e protege informações
confidenciais. Os recursos de destaque do PhantomPDF para Mac incluem:
 Identifica caixas de texto automaticamente e permite que os usuários editem
parágrafos nelas.
Edição e modificação de
conteúdo do PDF

 Modifica textos, formatos, organização e layout com poderosos recursos de
edição de documentos.
 Adicione textos e imagens a documentos PDF.
 Adicione marcas d'água, planos de fundo, cabeçalhos e rodapés e vinculação
de objetos.
 O PDF Editor for Mac permite que os usuários convertam arquivos do
Microsoft Office, HTML, imagens e texto em PDF, PDF/A, PDF/E e PDF/X.

Criar e exportar PDFs

 Crie, visualize, edite, imprima e pesquise texto em Portfólios PDF.
 Compartilhe facilmente o conteúdo do PDF por meio da exportação para
o Microsoft Word, PowerPoint e Excel; formatos em HTML, texto e imagem.
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Fazer anotações em arquivos
de PDF

 Fornece um conjunto completo de ferramentas de comentários ricas em
recursos para marcar, anotar e vincular arquivos PDF. Resuma, importe e
exporte comentários.
 Crie, personalize e insira carimbos.

Reconhecimento de texto por OCR
Preenchimento de formulários
padrão e XFA

 Converte o conteúdo digitalizado em texto selecionável e pesquisável.
 Crie formulários PDF de maneira rápida e fácil com reconhecimento
automatizado de campos de formulário e assistente de design.
 Preencha formulários em PDF (Acroforms e XFA).
 Importe/exporte dados de formulário para coleta de dados.
 Adicione, exclua, insira ou combine páginas de vários arquivos PDF para criar
novos documentos PDF.

Organizar PDF

 Exclua, adicione, troque, divida, mova, substitua e extraia páginas em um
documento PDF.
 Assine com a sua própria caligrafia ou aplique uma imagem salva como
assinatura usando o recurso Assinar PDF.

Assinar documentos PDF

 Valide e assine documentos usando uma assinatura digital.
 Criptografia por senha e certificado.
Proteção de documentos PDF

 Serviço de Gestão de Direitos da Microsoft® e controle de qual ação outras
pessoas podem executar.
 Gerencie as permissões de certificação e controle para PDF.
 Remove permanentemente textos e imagens visíveis de documentos PDF
para proteger a confidencialidade. Use Pesquisar e Redigir para documentos
maiores.

Redação

Requisitos do sistema
Sistema operacional
 macOS High Sierra – 10.13.
 macOS Mojave – 10.14.
 macOS Catalina – 10.15.
Hardware mínimo recomendado para melhor
desempenho
 1 GB de memória RAM
 1,5 GB de espaço disponível no disco rígido
 Resolução de tela de 1024*768
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