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Foxit® PhantomPDF™
Plug-In SDK

Estenda e Customize o Foxit PhantomPDF e Reader

Customize a Interface do Usuário, Manipule Documentos PDF e adicione 
Dados Customizados

O Plug-in SDK do Foxit PhantomPDF     transforma os produtos Foxit PhantomPDF e Reader em uma plataforma para
fornecer capacidades adicionais em PDF. O Plug-in SDK foi feito para empresas que procuram criar extensões customizadas
para sua capacidade de leitura, criação, edição e design de documentos PDF e formulários. Esta é uma plataforma excelente
para desenvolvedores de aplicativos que estão à procura de soluções de integração para ambientes PDF.

O Plug-In SDK PhantomPDF permite que desenvolvedores ofereçam novos itens no menu e barra de ferramentas para a
interface existente. Ações customizadas podem ser programadas para comandos específicos da interface do usuário. Além
disso, desenvolvedores podem manipular documentos PDF, como abrir um documento PDF em um diálogo externo,
adicionar de forma dinâmica e remover páginas de um documento PDF existente, editar todos os elementos contidos em um
documento PDF e configurar as políticas de segurança para controlar as permissões de usuários para documentos PDF.

Como o PDF é um formato extensível, o Plug-in SDK permite que os usuários adicionem dados personalizados ao arquivo
PDF dando suporte a fluxos de trabalho e necessidades de negócios específicos. Por exemplo, é possível adicionar dados
sobre quem visualizou o documento, informações de ajuda para preencher campos específicos em um formulário, custos de
engenharia ou outros dados não definidos na especificação PDF.

O Plug-in SDK PhantomPDF é a solução para aumentar a funcionalidade do Foxit Reader e Foxit PhantomPDF. Baseado no
Foxit Reader 5.0 e Foxit PhantomPDF 5.0, desenvolvedores em C++ podem criar plug-ins conforme suas necessidades, ao
adicionar certificado correspondente que contém informação de permissão e colocá-lo na pasta designada para fazer o
carregamento correto. Compartilhe o recurso do Foxit Reader e Foxit PhantomPDF através de Core API e faça com que o
plug-in se conecte de forma dinâmica com o Reader ou o PhantomPDF sem modificação nas aplicações, tornando a
customização muito fácil.
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Resposta rápida para suporte técnico Fornece respostas rápidas e profissionais para problemas técnicos.

Requisitos do sistema

Gerenciando Anotações Gerencie os dados de anotações, incluindo visualização, edição.

Sistema de Licença
Informação de permissão de desenvolvimento integrado ao certificado.
Previne acesso ilegal ao Foxit Reader ou Foxit PhantomPDF.

Plataforma

Windows(32-bit)

Sistema operacional

Windows 2000/XP ou mais antigo

O plug-in desenvolvido pode ser carregado para o Foxit Reader 5.0 ou mais antigo e Foxit PhantomPDF 5.0 ou mais antigo.

Características de destaque do Plug-In SDK do Foxit PhantomPDF incluem:

Configurações de Segurança PDF
Proteja qualquer documento PDF usando tecnologia de criptografia para 
controlar acesso.
Gerenciador de segurança integrado para Foxit Reader ou Foxit Phantom, como DRM

UI Customizada
Customize a UI adicionando novos itens de menu ou barra de ferramentas.
Configure ações customizadas para o novo elemento UI.

Customize de forma fácil o Foxit Reader e 
Foxit PhantomPDF

Customize facilmente o Foxit Reader ou Foxit PhantomPDF desenvolvendo plug-in
sem modificar a aplicação principal.

Compilador

Microsoft Visual Studio 6.0 ou mais antigo

Editar Adicione opções de edição, incluindo edição de documentos, edição de conteúdo de
páginas, edição de propriedades do documento.

Renderização Otimizada Suporta renderização progressiva.
Reduza significativamente o tempo de resposta dos eventos da interface do usuário.

Extraindo Conteúdo
Adquira as informações de texto e imagem do arquivo PDF para uso especial,
como leitura externa.

Gerenciando Formulário Interativo Gerencie os dados de formulário interativo, incluindo visualização, edição.
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