FICHA DE DADOS

Foxit® WebPDF Viewer
Alta performance de renderização de PDF através de navegadores
da Web
Foxit WebPDF é um kit de desenvolvimento de software que permite aos desenvolvedores oferecer visualização
PDF através de navegadores de internet sem precisar de download ou instalação de software adicionais. Já que
os navegadores desconhem o aparelho agnósticos, usuários finais podem usar qualquer dispositivo popular desktop
ou móvel. Esse SDK fornece ao aplicativo uma maneira conveniente e segura de conceder aos usuários finais o
acesso ao arquivo em um servidor, mas ainda assim controlar a visualização, a anotação, a impressão e outras
operações que podem ser feitas no arquivo.

As principais características do Foxit WebPDF incluem:
Alta Performance de Renderização PDF – O principal da tecnologia de renderização do WebPDF Viewer baseia-se no mecanismo do Foxit PDF, um
componente confiável de aplicações reconhecidas e a mesma tecnologia do projeto de código aberto PDFium do Google. Os recursos de renderização de
PDF incluem:
A renderização com mais alta fidelidade do setor
Interfaces de usuário otimizadas para visualização de desktop e dispositivos móveis
Um API flexível para desenvolvedores que customiza a interface do leitor de WebPDF (para mais informações, por favor, veja o guia de referência do
Foxit WebPDF API)
Ir para a página (com suporte a teclas de atalho)
Ampliação/redução, ajustar à largura
Verificar as propriedades do documento
Obtenha e aplique restrições de documentos
Exibir marcadores
Exibição de miniatura de cada página do documento
Exibição de páginas únicas/contínuas ou exibição em tela inteira
Rotação de página
Configure o DPI da imagem de saída de acordo com a resolução da tela do cliente
Texto – Permite aos usuários alterar o conteúdo do texto, incluindo:
Copiar e colar texto
Pesquisa de texto
Anotações – Leia e adicione comentários em documentos PDF, incluindo:
Mostrar anotações existentes
Permite que os usuários adicionem e deletem suas próprias anotações - tipos de
anotações (incluindo máquina de escrever, notas, lápis, marca-texto e sublinhado).
Carimbar conteúdo, bem como informações dinâmicas (nome, data, hora) em um
documento PDF.
Alterar a cor das anotações
Listar todas as anotações em um painel e navegar por elas
Marcas d’água – Mostra uma marca d’água em documentos PDF selecionados, marcas
d’água podem ser configuradas para texto, fonte, tamanho e cor. Marcas d’água dinâmicas
que mostram informações de usuário final para proteger contra fotos tiradas sem autorização
de documentos seguros.
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Proteção de senha – proteção de senhas do PDF para documentos PDF seguros.
Assinatura – APIs para desenvolvedores para integrar assinaturas digitais de terceiros, incluindo assinatura digital, assinatura de página inteira e assinatura
em tinta. Assinaturas digitais funcionam em todos os navegadores de internet e podem ser validados com certificados digitais.
Assine uma ou várias páginas de PDF com uma assinatura de imagem normal
Assinatura em Tinta (use o mouse ou stylus para capturar sua assinatura à mão)
Preenchimento de formulário – Permite a usuários preencher AcroForms no WebPDF Reader
Importar/exportar dados de formulários PDF de/para computadores locais ou servidores
Suporte para Javascripts parciais de cálculo, validação e formato.
Impressão – Imprima o documento open PDF Usuários podem imprimir o PDF com anotações e/ou com marcas d’água.
Segurança aumentada – Importe formulários de permissões de usuários de sistemas de terceiros para configurar diferentes funções para diferentes
usuários para cada documento. Por exemplo, permita que alguns usuários visualizem apenas o documento e outros criem anotações.

Valor de negócio
O Foxit WebPDF Viewer se baseia no mecanismo de renderização do Foxit Reader, que compartilha a mesma tecnologia com o projeto PDFium de
código aberto do Google. Inclui a renderização de maior confiança da indústria, a habilidade de dar zoom in e out, e mostrar marcações. Usuários
podem copiar, colar e fazer buscas no conteúdo do texto além de ler e adicionar comentários aos PDFs. Foxit também oferece a opção de adicionar
marcas d’água e proteção de senhas em documentos para garantir a melhor segurança para as informações dos usuários.
O Foxit WebPDF Viewer é uma solução independente de alta performance, multiplataforma que reduz os custos para desenvolvedores, melhora o tempo
até o mercado, aumenta a satisfação do cliente, aumenta a segurança/controle de documentos confidenciais e reduz custos através da diminuição de
ligações para suporte.

Requisitos do sistema
Windows
Sistemas operacionais: Windows 7, 8, 10, 2008 e 2012 (64 bit)
Processador mínimo: 8 núcleos @3,6 GHz (recomendado: 32 núcleos @2,0 GHz)
Memória mínima (RAM): 16 GB (recomendado: 64 GB)
Espaço em disco rígido: 500 MB para o diretório de instalação, 10 GB para o diretório
de cache

Linux
Sistemas operacionais: Linux CentOS (64 bits) (testado no CentOS 7.2)
Processador mínimo: 8 núcleos @3,6 GHz (recomendado: 32 núcleos @2,0 GHz)
Memória mínima (RAM): 16 GB (recomendado: 64 GB)
Espaço em disco rígido: 500 MB para o diretório de instalação, 10 GB para o diretório de cache
O Foxit WebPDF Viewer também oferece uma imagem de encaixe. Essa imagem está disponível
em https://hub.docker.com/r/foxitsoftware/webpdf/.

Navegadores com suporte
Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer 11, 10, 9 e Opera
Para saber mais sobre o Foxit WebPDF Viewer, por favor entre em contato com Foxit: www.foxitsoftware.com
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