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Foxit® PDF Security Suite

Devido à sua integração com o Microsoft Rights Management Services, o Foxit Security Suite fornece o mecanismo 
ideal para proteger seus PDFs confidenciais. Com o Foxit Security Suite, os usuários corporativos podem：

Utilize, modifique e proteja PDFs em desktops Windows com ambientes AD RMS (Active Directory Rights
Management Services) e Azure Active Directory Rights Management usando o Foxit Reader, o Foxit MobilePDF
Business e/ou o Foxit PhantomPDF.

Proteção de PDFs no lado servidor para ambientes SharePoint 2007, 2010, 2013 e 2016 e ambientes Exchange
2010, 2013 e 2016 com o PDF Secure RMS Protector. O PDF Secure RMS Protector amplia os recursos do
SharePoint 2013 e 2016 quando os clientes têm as seguintes exigências:

Visualização rápida na Web ou PDF linearizado.

Marcas d'água de segurança dinâmicas para exibir automaticamente informações de identidade no visualizador de arquivos PDF protegidos. 
Isso oferece segurança adicional para arquivos protegidos, impedindo que eles sejam comprometidos por câmeras/smartphones e capturas 
de vídeo dos usuários.

Proteja arquivos PDF usando interfaces programáticas em ambientes AD RMS e ADD RM com a RMS PDF Protection Tool.

Um plug-in de omissão de conteúdo para o Microsoft O�ce que permite aos usuários criar um documento PDF com conteúdo omitido a partir
do Microsoft Word, do PowerPoint e do Excel 2010/2013/2016.

Selecione informações ou áreas confidenciais para omitir e, em seguida, gere um documento PDF com conteúdo omitido. Os leitores verão
o documento em formato omitido em qualquer visualizador de PDF popular.

Gerenciamento dinâmicodas políticas de informações
do AD RMS para os documentos PDF individuais

Restringe as informações confidenciais internamente a apenas pessoas específicas ou a um 
subconjunto específico de cargos/funções.
Revoga ou adicione permissões facilmente.

Proteção impenetrável para PDFs

O Foxit PDF Security Suite estende o AD RMS para documentos PDF em ambientes do SharePoint e do Exchange. Os recursos destacados do Foxit
PDF Security Suite incluem:

Estenda os Serviços de Gerenciamento de Direitos do Microsoft Active Directory
para PDFs

Aplicação de uma segurança persistente
centralizada em informações a documentos PDF

online e o�ine

Evita a perda de informações de alto valor.
Melhora a governança corporativa.
Melhora a conformidade com os requisitos regulamentares.

Mecanismo de baixo custo para estender os
serviços do AD RMS para documentos PDF

Aumenta o valor da infraestrutura de TI existente.
Baseado em políticas de RMS existentes.
Suporte e treinamento mínimos.

Ou crie um documento PDF híbrido protegido por RMS que tornará o conteúdo omitido visível para qualquer usuário com um leitor de PDF
habilitado para RMS e com as devidas credenciais e autorizações.
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Ajuda a atender aos requisitos de conformidade regulamentar em toda a
empresa.
Estende o AD RMS aos arquivos PDF.

Preenche a lacuna de segurança entre os arquivos do Microsoft O�ce e os
arquivos PDF.
Suporte, treinamento e administração mínimos, usa o mesmo ambiente
RMS que você já está usando para os arquivos do Microsoft O�ce.

Fácil de implantar
Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana

Principais motivos para escolher o Foxit PDF
Security Suite

Microsoft O�ce SharePoint Server (2007, 2010, 2013 et 2016)
Microsoft Exchange Server 2010 e 2013
Windows Server 2008; Windows Server 2012; Windows Server 2016
1 GB de memória, 10 MB de espaço livre em disco
Windows 7 (32 bits e 64 bits), versão completa do Windows 8, Windows 10
Microsoft O�ce 2007 ou posterior

O Foxit Reader aplica o serviço de gerenciamento 
de direitos quando os usuários tentam acessar 

documentos PDF

Controle do uso de documentos PDF, como a
visuali-zação, a cópia, a impressão etc.

Simplifica os processos de negócios que normalmente exigiriam a colaboração direta
entre pessoas ou com o uso de material impresso, garantindo assim uma colaboração
mais segura.

Requisitos do sistema

Habilitação seletiva do recurso de preenchimento
de formulários PDF

Estende os processos baseados em documentos para interagir melhor com o público-alvo.
Dá flexibilidade aos usuários, estendendo os arquivos PDF em um ambiente o�ine.

Fornecimento dos recursos de colaboração que os
usuários precisam para visualizar, imprimir, copiar, anotar,

editar, organizar e excluir os arquivos PDF protegidos.
Melhore a colaboração e simplifique as revisões de documentos.

Habilitação seletiva dos recursos de segurança de
formulários PDF, incluindo as assinaturas digitais Aumenta a segurança dos formulários e dados da empresa com assinaturas digitais.

Criptografia e proteção dos arquivos PDF com
permissões e configurações de autorização por

meio de interfaces programáticas

CLIs (interfaces de linha de comando) para os administradores de TI executarem
em scripts ou sob demanda.
Interfaces de programação em C para os desenvolvedores incorporarem nos
aplicativos existentes.
Dá suporte a qualquer ambiente de repositório de arquivos/compartilhamento de
arquivos para proteger e desproteger arquivos.

Crie arquivos PDF profissionais e seguros
facilmente no Microsoft Word, Excel e PowerPoint

Omita informações facilmente em documentos do O�ce.
Comece rapidamente com um simples plug-in.
Escolha a omissão de conteúdo simples ou híbrida.
Crie arquivos PDF profissionais e seguros.

Logs de auditoria para registrar as ações em
arquivos protegido por RMS

Rastreie o uso de arquivos protegidos por RMS durante o fluxo de trabalho,
incluindo qual documento foi acessado, por quem, quando e como ele foi acessado,
o êxito do acesso e muitas outras informações.
Exporte o log de configuração do administrador.

Restrinja permissões de impressão a certas
impressoras de rede

Evite a impressão não autorizada de documentos confidenciais.

Adicione recursos estendidos de controle e
proteção de PDFs aos seus documentos PDF

Permita que proprietários de documentos controlem o número de acessos e
impressões, o intervalo de páginas que pode ser acessado e o intervalo de IPs com
permissão para acessar os documentos em um ambiente no local.
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