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Todos sabem que os usuários finais trabalham o tempo todo no modo de “caminho da menor resistência”. É por isso que 
enlouquecem a TI com BYOD (Traga seu próprio dispositivo, do inglês, Bring Your Own Device) e utilizam aplicativos e 
armazenamento em nuvem não aprovados. 

 

Então, quando se trata de criação de documentos, o que se pode fazer para deixar as coisas mais fáceis e ainda manter  
o controle? Dar a eles um software como o Foxit PhantomPDF. Eis o porquê. 

 

Crie documentos melhores 
A maioria dos editores de PDF faz exatamente isso: permite a edição de PDFs. O PhantomPDF vai além da simples edição de 
PDF e é também um criador de PDF completo, oferecendo vários meios de criar arquivos PDF, incluindo: 

 

 Criar um novo documento PDF com a mesma facilidade de criar um documento com um programa de edição de textos, 
adicionando e editando texto, adicionando e modificando objetos e criando layouts. 

 Usar seu software favorito do Microsoft O�ce e praticamente qualquer outro 
formato de arquivo para criar os formatos mais populares de PDF – PDF, PDF/A, 
PDF/X, PDF/E, compatível com o Escritório de Marcas/Patentes dos EUA e 
arquivos acessíveis da Seção 508. 

 Digitalizar e fazer o reconhecimento ótico de caracteres (OCR) para transformar 
documentos em papel em documentos PDF pesquisáveis, levando sua 
organização rumo à operação sem papel. 

 Criar formulários interativos e extrair dados para o seu banco de dados, 
reduzindo a entrada de dados e os erros que a acompanham. 

 Funcionar da mesma maneira em qualquer dispositivo, incluindo desktop (Mac 
e Windows) e nuvem (Chromebooks e outros dispositivos habilitados para Web). 

 

E, claro, você pode fazer tudo isso enquanto ainda colabora com outros usuários, fazendo alterações em tempo real das quais 
toda a equipe pode participar e se manter a par. 

 
 

 Como a Foxit aumenta a produtividade 
do usuário final 
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Gerencie melhor seus documentos 

Para muitos usuários finais, publicar um documento significa simplesmente pressionar “enviar”. Mas existem outros elementos 
de compartilhamento de documentos que precisam ser considerados, como o controle da versão, o armazenamento do 
documento e a assinatura digital. 

Proteger informações confidenciais 

Muitos documentos contêm informações confidenciais. O PhantomPDF  
é o Editor de PDF que fornece várias opções de segurança. 

 Proteja informações em PDF com redação: remova 
permanentemente (oculte) textos e imagens visíveis de 
documentos PDF para a proteção de informações 
confidenciais. O plug-in de redação permite que PDFs editados 
sejam gerados diretamente por meio do Microsoft Word, Excel 
e PowerPoint. Ao editar documentos maiores,  
a pesquisa e a redação permitem que os usuários editem 
usando a pesquisa de texto ou a pesquisa por padrão.  
O recurso Whiteout permite que você aplique redação com um 
clique para apagar de forma simples e segura qualquer 
conteúdo em um fundo branco. 

 Proteja PDFs com a limpeza de documentos: remove as 
informações confidenciais do seu documento antes de publicar, 
como metadados, comentários, dados ocultos dos documentos 
salvos anteriormente, camadas ocultas, objetos sobrepostos e 
muito mais. 

 Proteja PDFs com a criptografia de documentos: use criptografia com senha ou certificado e controle quais ações os outros 
usuários podem realizar no documento para proteger informações confidenciais. 

 Proteja PDFs com o Microsoft® Azure Information Protection (AIP): estende os benefícios do controle de uso do AIP  
a documentos PDF e permite que os autores e os administradores controlem o gerenciamento de direitos de cada PDF. 
Oferece recursos tanto de criptografia como de descriptografia. 
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Assinar Documentos 
 

O Foxit PhantomPDF fornece aos usuários três maneiras de assinar documentos PDF digitais. 

 Assine PDFs com o DocuSign: envie e assine documentos PDF facilmente com a solução de assinatura eletrônica mais usada 
do setor. 

 
 Assine PDFs com assinaturas digitais: adicione assinaturas digitais e carimbos de data/hora a documentos PDF e permita que 

o destinatário do documento PDF valide o status de uma assinatura digital para determinar se o documento foi modificado desde 
que a assinatura foi aplicada. 

 
 Assine documentos PDF com assinatura digital a tinta: assine documentos PDF com sua própria caligrafia. Crie, gerencie, 

insira, aplique e proteja com senha várias assinaturas, permitindo a assinatura de documentos PDF de maneira simplificada. 
 
 

Compartilhar conteúdo e integrar com ECMs e o Cloud Storage 
 

Quando as equipes colaboram e compartilham informações, elas trabalham com o máximo de desempenho. O PhantomPDF  
é o Editor de PDF que vincula os profissionais do conhecimento para aumentar a flexibilidade e os resultados. 

 
 Integrado com Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo Empresariais populares para compatibilidade com fluxos de 

trabalho existentes: faça check-in e check-out; exporte dados; crie, compare e organize; converta em PDF a partir do ndO�ce; 
iManage WorkSite; Microsoft SharePoint; OpenText Documentum, Content Suite e eDOCS; Citrix ShareFile; Worldox GX3; 
Alfresco e Epona DMSforLegal para colaboração em PDF empresarial. 

 Suporte para serviços populares de armazenamento em nuvem para compatibilidade com fluxos de trabalho existentes: abra 
e salve arquivos PDF no OneDrive, OneDrive for Business, Google Drive, Dropbox, Box e Egnyte. 

 
 

Rastrear uso e controle de versão 
 

Entenda o que acontece com o seu documento após a publicação. 
 

 Controle o uso do documento: visualize informações de business inteligência, como quem acessou o arquivo, quais ações 
foram realizadas, que páginas foram vistas, etc. 

 
 Visualize todas as versões do documento em uma árvore intuitiva de versões de documento.  

 
 Notifique automaticamente os usuários quando uma nova versão do documento estiver disponível. 
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Trabalhe em qualquer plataforma 

Desktop Windows Desktop Mac 

Nuvem 

Dispositivos Móveis 

Enquanto desenvolvemos tudo isso no PhantomPDF para que os usuários finais fiquem mais produtivos, nossa meta também  
é ajudar sua equipe de TI. 

A padronização da Foxit permite que os usuários trabalhem em qualquer plataforma que desejem, já que nossas soluções são 
executadas em qualquer dispositivo, incluindo desktop (Mac e Windows), nuvem (Chromebooks), tablets e smartphones (iOS, 
Android e Windows Phone). Isso mantém os usuários felizes e ajuda a evitar “operações de TI inconsistentes” nas quais os 
usuários empregam aplicativos não autorizados. 

Além disso, os usuários podem acessar seus documentos em qualquer lugar por meio da integração com os Sistemas de 
Gerenciamento de Documentos populares e usando serviços comuns de armazenamento em nuvem, oferecendo a eles uma 
verdadeira solução “qualquer lugar, qualquer plataforma”, que ajuda a TI a não precisar lidar com incompatibilidades de 
documentos e suporte ao usuário final. 

PhantomPDF 
PDF Editor 

PhantomPDF para Mac 
PDF Editor 

Foxit Reader 
PDF Reader 

Foxit Reader para Mac 
PDF Reader 

Foxit Reader Online 
Leitor de PDF no navegador 

Studio Photo 
Editor de Imagem 

PhantomPDF Online 
Editor de PDF no navegador 

   

Foxit Reader para 
Dispositivos Móveis 
Leitor profissional de PDF para 
Android e iOS 
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Pronto para empresas 
Na Foxit, vivemos e respiramos documentos, então os analisamos sob todos os ângulos. Como nós mesmos somos  
uma grande empresa, sabemos o que as empresas precisam de uma solução de software. Por isso, desenvolvemos  
o PhantomPDF para: 

Foxit Admin Console e Update Server para a gestão de licenciamento e atualizações 

Integração Empresarial 

 Integre ao CMS mais popular 

 Use ofertas populares de compartilhamento de armazenamento 

 Ferramentas de implantação em massa 

 Opções de licenciamento por volume 

Incrementação rápida de usuário final 

 Barra de ferramentas familiar do O�ce Style 

 Tutoriais online e treinamento online ao vivo 

Treinamento de administração 

 Suporte de bate-papo integrado 

 Blogs de instruções técnicas 

 Fóruns de usuários e base de conhecimento 

Como o PhantomPDF tem uma barra de ferramentas de faixa de opções semelhante à do Microsoft O�ce e ainda oferecemos uma 
ampla seleção de tutoriais online e treinamentos ao vivo, a incrementação é bastante tranquila. Confira nossos estudos de caso 
e você verá nossos clientes elogiando repetidamente a rapidez e a facilidade do nosso tempo de distribuição. 

https://www.foxitsoftware.com/pt-br/pdf-reader/comparison.php
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Quem somos 

A Foxit é um fornecedor líder de soluções em PDF para empresas. Nossa missão  
é desenvolver produtos e serviços de PDF inovadores e líderes de mercado, ajudando os 

profissionais do conhecimento a aumentar sua produtividade, atender às suas 
necessidades de PDF e fazer mais com documentos. 

“Consegui reduzir o papel físico usado no meu escritório em dois terços.” 

CONSTRUCTION ENTREPRENEUR 

“O recurso Digitalizar para OCR realmente nos ajudou a arquivar documentos  
em papel que agora são armazenados como PDFs pesquisáveis!” 

CONSTRUCTION ENTREPRENEUR 

“Excelentes soluções para documentos. Adicione uma assinatura digital da mesma 
maneira como se estivesse usando um documento em papel físico.” 

GRANT C – GERENTE DA ÁREA DE ATENDIMENTO AO SITE DE CLIENTES 

 
Empresas líderes escolhem as soluções Foxit 


