FICHA DE DADOS

Foxit® PDF SDK ActiveX
Kit de ferramentas de SDK avançado e fácil de
usar
O Foxit PDF SDK ActiveX é ideal para gerentes de produto e desenvolvedores que querem integrar a tecnologia PDF
em aplicativos sem que precisem ser especialistas em PDF. Com seus componentes de programação visuais,
personalizáveis e fáceis de usar, os desenvolvedores podem simplesmente arrastar e soltar esses componentes em
um aplicativo e adicionar instantaneamente funções de exibição de PDF a qualquer aplicativo autônomo baseado no
Windows. Este SDK permite que as organizações de desenvolvimento criem rapidamente aplicativos compatíveis com PDF e atinjam o mercado mais
depressa com uma curva de aprendizagem rápida. Ele é compatível com várias linguagens de programação, suporta uma ampla gama de fontes
ocidentais e orientais, e fornece uma interface do usuário localizável.

Pequeno, rápido, de alta qualidade e repleto de recursos
O Foxit PDF SDK ActiveX é um componente de programação visual que oferece recursos de exibição e anotação de PDF exigindo o mínimo de recursos
e com um tamanho pequeno de redistribuição. Com a mesma tecnologia central do Foxit Reader, ele pode exibir arquivos PDF de forma rápida, precisa e
com alta qualidade. Permitindo uma fácil integração a uma ampla gama de aplicativos, o Foxit PDF SDK ActiveX foi criado para uma grande variedade de
usuários que desejam desenvolver recursos de exibição e de anotação de PDF. Os principais recursos desse SDK incluem:

Ambiente fácil de usar para desenvolver seus próprios aplicativos de forma rápida e entrar rapidamente no mercado
Maior velocidade de renderização de PDF, mais precisão e qualidade mais alta
Compatível com várias linguagens de programação (incluindo, mas não limitado a: C/C++， Visual Basic, .Net and Delphi)
Amplos recursos e propriedades de impressão, anotação e formulários
Permite assinar digitalmente documentos PDF usando certificados digitais de terceiros e é compatível com a verificação de assinatura digital
Interface do usuário localizável

Velocidade rápida e precisa de renderização

Exiba e visualize documentos rapidamente de forma nítida, clara e fácil de ler, ao ler
e baixar documentos PDF simultaneamente.
Execute várias instâncias do ActiveX em um único sistema ao mesmo tempo para
permitir a visualização simultânea de várias páginas de PDF.

Amplos recursos e propriedades de impressão

Ajuste as opções de impressão manualmente em uma caixa de diálogo ou defina
previamente essas opções e faça uma impressão silenciosa.
Realize impressão em lotes.

Controle de elementos de formulário

Adicione, exclua e defina as propriedades de elementos de formulário.
Crie os seus próprios formulários e os distribua aos destinatários pretendidos.

Controle de objeto de anotação
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Adicione, exclua e defina as propriedades de objetos de anotação. Construa suas próprias
ferramentas de anotação.
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Compatível com várias linguagens de programação

Em conformidade com o padrão COM e pode ser facilmente utilizado em C/C++,
Visual Basic, .Net and Delphi ou outras ferramentas de desenvolvimento que
ofereçam suporte a componentes COM.

Flexível, expansível e personalizável

O Foxit PDF SDK ActiveX pode ser ampliado com qualquer recurso disponível em outros
SDKs da Foxit, como o Foxit PDF SDK DLL e o Foxit Embedded PDF SDK, dependendo
das exigências específicas dos clientes.

Interface do usuário localizável

Forneça a solução aos usuários finais nos idiomas nativos dos seus computadores.
Mude facilmente o idioma da interface do usuário chamando uma função quando o
arquivo de linguagem XML correspondente é colocado no mesmo caminho de
arquivo do Foxit PDF ActiveX SDK.

Solução de PDF completa com suporte ao
cliente profissional

Nenhum software adicional é necessário.
Resposta rápida e precisa fornecida por engenheiros profissionais e experientes.

Assinatura digital

Habilite assinaturas digitais em documentos PDF usando certificados digitais de
terceiros localizados no repositório de certificados do Windows.
Converta imagens para PDF ou exporte PDFs para imagens em formatos de
arquivos de imagem populares, como JPEG, BMP, PNG e TIFF.

Conversão de imagem

Requisitos do sistema
Sistemas operacionais
Microsoft® Windows 7 (32 bits e 64 bits)
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