FICHA DE DADOS

Foxit Reader
Gratuito, rápido e seguro
O Foxit Reader é um visualizador de PDF pequeno, rápido e repleto de recursos que permite abrir, visualizar e imprimir
qualquer arquivo PDF. Ao contrário de outros leitores de PDF gratuitos, o Foxit Reader fornece a criação de PDFs e
recursos de colaboração fáceis de usar, como a capacidade de adicionar anotações, preencher formulários e
compartilhar informações com amigos e colegas. O Foxit Reader foi projetado para atender às necessidades de
visualização de PDFs de empresas e organizações governamentais. Ele é o único leitor de PDF de alto volume que
fornece uma solução completa para a criação de PDFs. A plataforma segura do Foxit Reader garante operações seguras
contra vírus mal intencionados.
Foxit Reader agora está disponível com o ConnectedPDF, uma tecnologia de ponta que alimenta os serviços de
inteligência, segurança e colaboração dos documentos para arquivos PDF.

Compartilhe arquivos com outras pessoas por meio de links
públicos, mídia social ou de forma privada

Leitor de PDF repleto de recursos
Distribuído gratuitamente e amplamente disponível para download em sites de parceiros de todas as partes do mundo, o Foxit Reader permite que você
crie, visualize, imprima e colabore em documentos PDF. Os recursos de destaque do Foxit Reader incluem:
Criar PDF



Criação de PDFs rápida e fácil – clicar com o botão direito do mouse, arrastar e soltar, driver de
impressão, plug-in no Microsoft Word, PowerPoint e Excel.



Colabore com outras pessoas sendo um participante Connected Review, permitindo que vários
trabalhadores experientes forneçam feedback sobre um único documento.
Compartilhe conteúdos com o Document Sharing, fornecendo acesso rápido, fácil e seguro através
de um link de download, e-mail ou mídia social.
Saiba como os usuários estão utilizando o seu documento com o Document Tracking, fornecendo
informações de business inteligência, como quem acessou o arquivo, quais ações foram realizadas,
que páginas foram vistas, etc.
Reforça a segurança dos documentos ConnectedPDF.
Solicite facilmente o acesso de segurança ao documento do seu proprietário.
Notifique os usuários quando uma nova versão do documento estiver disponível.



PDF de nova geração para o mundo conectado
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Ferramentas de colaboração fáceis de usar





Assinar PDF





Preenchimento de formulários padrão, XFA e assinaturas digitais





Microsoft SharePoint e Azure Information
Integração de Proteção (AIP)






Adicione comentários ou sugestões usando notas.
Destaque, sublinhe ou use uma das várias outras ferramentas para chamar atenção a um texto
específico.
Assine PDFs com assinaturas digitais.
Assine usando a integração com o DocuSign.
Assine com sua própria caligrafia ou aplique uma imagem salva como assinatura.
Suporte para formulários PDF interativos e não interativos.
O preenchimento de formulários XFA (XML Form Architecture) permite aproveitar os formulários
XFA existentes.
Criptografia e descriptografia de arquivos PDF com o AIP.
Dá suporte a fluxos de trabalho do Microsoft Office.
Descriptografa e abre arquivos protegidos por AIP em servidores SharePoint.
Check-out/check-in uniforme de arquivos PDF localizados no SharePoint.
Compatível com o suplemento da Microsoft Proteção por IRM para a Especificação PDF para o
padrão ISO 32000.
Adicione/Edite/Reproduza multimídia em arquivos PDF.
Adicione uma imagem a um PDF, ajuste seu tamanho, sua posição e sua aparência.
Anexe arquivos PDF e outros tipos de arquivos a um documento PDF.

Suporte para multimídia: Adicione imagens, filmes, links e anexos de
arquivos a qualquer documento PDF



Configurações de modo de segurança




Proteja-se contra vírus usando o modo de segurança.
Aumente a proteção ao receber PDFs.

Criação e inserção de carimbos



Insira ou crie carimbos dinâmicos, predefinidos ou personalizados.

Leitura e pesquisa de portfólios PDF



Abra e leia os portfólios PDF e realize pesquisas em um único arquivo e/ou em todos os arquivos
do portfólio.

Fácil implementação em uma grande quantidade de usuários



Suporte Group Policy (GPO), que padroniza o menu e as configurações em todos os usuários.




Requisitos do Sistema
Sistemas operacionais
Windows



Windows 10, 8, 7
Microsoft Office 2007 ou versão mais recente (necessário para alguns recursos de criação de PDF)
Mac OS X (consulte a Matriz de recursos de plataformas de sistema operacional
para conhecer os recursos com suporte)









OS X 10.8.5 ~ 10.12
Linux (consulte a Matriz de recursos de plataformas de sistema operacional
para conhecer os recursos com suporte)
Ubuntu Desktop 14.04 ~ 16.10
Servidor Red Hat Enterprise Linux 6.x (64-bit) ~ 7.x
SUSE 12 Linux Enterprise Server
OpenSUSE 13.2
OpenSUSE Leap 42.x
Citrix



Verificado como Citrix Ready com o Citrix XenApp 7.13

Hardware mínimo recomendado para melhor desempenho
 Processador de 1,3 GHz ou mais rápido.




512 MB de RAM (Recomendado: 1 GB de RAM ou mais).
1 GB de espaço disponível no disco rígido.
1024*768 de resolução de tela.
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Colabore com outras pessoas discutindo
o documento online

