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A necessidade de usar uma solução de PDF alternativa 

Todos nós precisamos criar formulários e documentos PDF de aparência profissional para 

tarefas como compartilhamento de documentos, implementação de colaboração em grupos 

de trabalho, criação de formulários corporativos, produção de materiais de apoio 

corporativos, finalização de contratos, aplicação de assinaturas digitais, conversão de 

documentos impressos em cópias eletrônicas e arquivamento de documentos. Uma solução 

completa de PDF para empresas e organizações governamentais consiste em soluções 

econômicas para: 

1) Leitura de documentos PDF corporativos 

2) Criação, colaboração, edição, gerenciamento e segurança de documentos PDF 

3) Pesquisa e índice para facilitar a pesquisa e a recuperação de documentos PDF 

4) DRM (Gerenciamento de Direitos Digitais) e/ou IRM (Gerenciamento de Direitos de 

Informações) para proteger documentos PDF armazenados na rede 

5) Suporte mundial 24h por telefone e e-mail 

Este informe concentra-se no item (2) acima: uma solução para criação, colaboração, 

edição, gerenciamento e proteção de documentos PDF. Para obter mais detalhes sobre os 

outros componentes de uma completa solução de PDF corporativa, consulte os links abaixo: 

 Leitor de PDF corporativo 

 Obtenha melhores resultados de pesquisa em PDF  

 PDF Security Suite  

Caso de negócios para o Foxit® PhantomPDF™ 

O formato de arquivo PDF se tornou uma opção incontestável devido ao seu padrão robusto 

e aberto para a exibição de documentos, funcionando com praticamente qualquer aplicativo, 

hardware dispositivo e sistema operacional. Não importa se você está publicando um 

documento na Internet ou armazenando documentos importantes da empresa em um 

arquivo, o PDF se tornou uma tecnologia essencial para a maioria das organizações.   

http://cdn01.foxitsoftware.com/pub/foxit/whitepaper/reader/pt_br/Whitepaper_FoxitReader.pdf
http://cdn01.foxitsoftware.com/pub/foxit/whitepaper/ifilter/pt-br/Whitepaper_FoxitPDFIFilterForServer.pdf
http://cdn01.foxitsoftware.com/pub/foxit/whitepaper/securitysuite/pt_br/Whitepaper_FoxitPDFSecuritySuite.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Application_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
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Como resultado, o crescimento no número de documentos PDF explodiu. De acordo com o 

Google, o PDF é o formato de arquivo mais popular na Web, depois do HTML.  Portanto, o 

crescimento no número de usuários que precisam criar, colaborar, editar e proteger 

documentos PDF também explodiu. Não se trata mais da necessidade de apenas algumas 

pessoas. Agora, muitos funcionários corporativos precisam de recursos de PDF. Por isso, 

pagar de US$ 299 a US$ 449 pelo Adobe Acrobat é economicamente inviável. 

 

Além disso, uma pesquisa com mais de 500 executivos de negócios e especialistas em 

conhecimento mostra que a maioria dos profissionais está frustrada e decepcionada com os 

vários desafios existentes no trabalho com documentos. Os principais deles incluem: a 

perda de tempo e o dinheiro desperdiçado com a pesquisa e a recriação de documentos 

perdidos, os riscos de se usar a versão errada de documentos, as preocupações com a 

segurança e a privacidade e as longas esperas até outras pessoas revisarem e aprovarem 

documentos. Portanto, gerentes e especialistas em conhecimento podem obter vantagens 

com as soluções de tecnologia que tornam o gerenciamento de documentos simples e 

acessível. 

 

O PhantomPDF permite que você obtenha todos os recursos de que precisa (e muito mais) 

por um preço acessível. O PhantomPDF é compatível com o padrão ISO 32000-1/PDF 1.7 e 

funciona com todos os seus formulários e documentos PDF existentes. Dessa forma, a 

migração é bem mais fácil e custará muito menos que o preço de tabela de uma atualização 

para a próxima versão do Adobe Acrobat. 

Crie, colabore, edite, gerencie e proteja documentos PDF com o 

Foxit PhantomPDF 

O premiado Foxit® PhantomPDF™ fornece os recursos certos a um preço justo, permitindo 

que você produza formulários e documentos PDF de ótima aparência de maneira rápida, 

acessível e segura. O Foxit PhantomPDF é a solução perfeita para pequenas e médias 

empresas e grandes corporações. Os clientes escolhem os produtos da Foxit porque eles 

são rápidos, acessíveis, seguros e fáceis de implantar. Com mais de 427 milhões de 
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usuários, as premiadas soluções de PDF da Foxit foram escolhidas por mais de 100.000 

clientes em mais de 200 países.  

O Foxit PhantomPDF também está disponível com o ConnectedPDF (cPDF), uma inovadora 

tecnologia que traz novos níveis de produtividade, colaboração e controle para a criação, o 

compartilhamento e o rastreamento de documentos PDF em todo o mundo. 

O Foxit PhantomPDF está disponível em duas versões para atender aos vários casos de 

uso com os quais diferentes usuários precisam lidar. 

PhantomPDF Standard 

O PhantomPDF Standard  fornece recursos de PDF, como recursos de edição para alterar 

texto e adicionar cabeçalhos, rodapés, números de páginas, imagens e vídeos, bem como 

para adicionar e excluir páginas, projetar formulários e muito mais. O suporte para OCR 

permite que os usuários convertam conteúdo digitalizado ou baseado em imagem em texto 

selecionável e pesquisável. Os usuários podem exportar PDF para o Microsoft Office, texto, 

RTF, HTML e outros formatos de imagem populares. Os recursos de segurança 

abrangentes podem proteger documentos com o uso de criptografia por senha, criptografia 

de certificado e assinaturas digitais.  

PhantomPDF Business 

O PhantomPDF Business expande as capacidades do PhantomPDF Standard fornecendo 

recursos avançados de edição e segurança. Os usuários podem estender os benefícios do 

Microsoft Active Directory Rights Management Service a documentos PDF para permitir que 

o autor controle os recursos do documento em cada PDF, por exemplo, quais usuários 

podem visualizar, imprimir, copiar e editar esse documento. O recurso de omissão permite 

que os usuários removam permanentemente (omitam) textos e imagens visíveis de 

documentos PDF. A Numeração de Bates tem suporte para fins de identificação e proteção. 

Recursos de edição avançados permitem que os usuários editem imagens, objetos e 

documentos digitalizados, além de alterar propriedades de layout de página, adicionar 

sombreamento a objetos, converter texto em caminho, editar arquivos .ai e muito mais. 
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Criação de documentos PDF 

Há duas maneiras comuns para os usuários criarem documentos PDF: 

1) Converter PDFs de outros formatos de arquivo. 

2) Converter documentos impressos em PDF por meio do uso de um scanner. 

A partir de outros formatos de arquivo 

Quando os usuários têm o arquivo de origem da cópia eletrônica do documento, é muito 

fácil usar o PhantomPDF para converter esse arquivo em PDF. Maneiras comuns de fazer 

isso incluem: 

1) Em quase todos os aplicativos de processamento de texto, os usuários podem 

converter o documento em PDF usando o driver de impressão PhantomPDF. Ao 

usarem a função de impressão do aplicativo, em vez de escolherem uma impressora 

disponível, os usuários podem escolher a Foxit PhantomPDF Printer.  Quando eles 

pressionarem o botão Imprimir depois de escolherem o driver de impressão 

PhantomPDF, o documento será convertido em um documento PDF. 

2) Abra o arquivo no PhantomPDF, e ele converterá esse arquivo automaticamente em 

PDF. 

3) Arraste e solte o arquivo no PhantomPDF, e ele irá converter esse arquivo 

automaticamente em PDF. 

4) Para usuários do Microsoft Office, selecione a aba Foxit PDF na barra de menu, e 

você poderá converter o arquivo em PDF ou converter o arquivo em PDF e enviá-lo 

por e-mail através de uma única etapa simples. Todos os links herdados no 

documento do Word serão mantidos quando o arquivo for convertido em PDF, 

incluindo marcadores. 

5) Para os usuários do Microsoft Outlook, selecione a aba do Foxit PDF e você poderá 

converter e-mails para PDF diretamente do aplicativo do Microsoft Outlook. Uma vez 

criado, os usuários podem arquivar ou editar o PDF. Os usuários podem selecionar 

um e-mail, vários e-mails ou até mesmo toda uma pasta de e-mail. A saída pode ser 
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um portfólio PDF ou um arquivo PDF contendo todos os e-mails e os anexos de e-

mail. O recurso de arquivamento automático permite que os usuários convertam 

pastas predefinidas em um arquivo PDF automaticamente. 

 

A partir da digitalização de documentos impressos 

Para vários documentos, a cópia eletrônica pode não estar disponível – o documento é 

antigo e a cópia eletrônica foi perdida há muito tempo ou apenas a cópia impressa estava 

disponível. Mesmo sem a cópia eletrônica, os usuários ainda podem produzir documentos 

PDF com o uso de um scanner. Com o PhantomPDF, você pode controlar o processo de 

digitalização para desenvolver novos documentos PDF editáveis a partir de imagens 

digitalizadas ou anexar documentos PDF existentes com imagens digitalizadas. 

Depois que você desenvolver o documento PDF a partir de um scanner, suas páginas serão 

digitalizadas como imagens. Isso significa que os usuários não podem selecionar texto para 

recortar e colar ou realizar outras funções. Os usuários também não podem procurar 

palavras na imagem.  No entanto, o PhantomPDF Standard e o Business vêm com um 
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software de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) que irá identificar o texto na 

imagem digitalizada e gerar uma camada atrás da imagem, a qual permitirá aos usuários 

selecionar e procurar texto dentro do documento digitalizado. Depois de executar a 

ferramenta OCR em um documento digitalizado, o usuário também pode editar o texto no 

documento. O PhantomPDF Business também oferece alta compactação de documentos 

digitalizados - maior compactação significa tamanhos de arquivo menores, que ocupam 

menos espaço de armazenamento e são mais fáceis de distribuir eletronicamente. 

Portfólios PDF 

Um portfólio PDF é um PDF criado de uma coleção de vários arquivos, os quais podem 

incluir arquivos PDF e não PDF, como documentos do Word, planilhas, apresentações e 

imagens. O PhantomPDF permite a visualização, a criação e a edição de portfólios PDF. 

Isso permite que os usuários do PhantomPDF visualizem e editem os portfólios PDF 

compatíveis existentes, protegendo os investimentos dos usuários em portfólios existentes. 

Ele também permite que os usuários realizem pesquisas em um único arquivo ou em todos 

os arquivos do portfólio. Os usuários também podem criar novos portfólios, os quais podem 

ser visualizados com qualquer leitor de PDF compatível ou podem ser editados com 

qualquer editor de PDF. 

Navegação fácil usando a barra de ferramenta baseada na Faixa 

de Opções 

O Foxit PhantomPDF tem uma interface extremamente amigável com uma barra de 

ferramentas baseada em faixa de opções ao estilo do Office 2013. Essa nova barra de 

ferramentas na interface do usuário fornece uma experiência familiar para os usuários do 

Foxit PhantomPDF. 



 

10 

Modo de Toque 

O Foxit PhantomPDF oferece suporte ao Modo de Toque, no qual o espaçamento e a 

posição dos botões são ajustados para torná-los mais fáceis de usar em dispositivos com 

tela sensível ao toque. Além disso, você pode usar os comandos de toque para aplicar 

zoom, panorâmica e muito mais. 

Assistente de Ação 

Use o Assistente de Ações para salvar um conjunto definido de comandos e, em seguida, 

executar esses comandos em qualquer arquivo PDF, automatizando seus fluxos de trabalho 

e poupando tempo e esforços. 

Organização de documentos PDF 

Depois de criarem um documento PDF, os usuários podem manipular as páginas do 

documento para organizá-lo da maneira que eles quiserem. O PhantomPDF oferece uma 

grande variedade de recursos de organização, como: 

 Arrastar e soltar páginas entre vários documentos – o PhantomPDF permite que os 

usuários utilizem o painel de páginas para arrastar e soltar páginas de um 

documento PDF para outros de forma rápida e fácil.  Essas páginas podem ser 

movidas de documentos exibidos em várias abas em uma instância do 

PhantomPDF ou entre documentos exibidos em várias instâncias do PhantomPDF. 

 Comparar arquivos PDF – localiza as diferenças entre dois arquivos PDF para que 

os usuários possam compreender as alterações de forma rápida e fácil. 

 Inserir e excluir páginas. 

 Extrair páginas – reutilizar páginas selecionadas de um PDF em outro PDF. As 

páginas extraídas contêm não só o conteúdo, mas também todos os campos de 

formulário, comentários e links relacionados ao conteúdo original das páginas. 
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 Substituir páginas – substitua uma página pelo conteúdo de outro arquivo PDF. 

 Trocar e mover páginas – altere a ordem das páginas em um documento PDF. 

 Duplicar páginas – faça uma cópia de uma página. 

 Dividir o documento – divida o conteúdo de um documento PDF em vários 

documentos PDF 

 Recortar páginas – para ajustar a área visível da página. Isso pode ajudá-lo a criar 

consistência dentro de um PDF composto por páginas de tamanhos diferentes. 

 Girar páginas – gire páginas para realizar ações como mudar de retrato para 

paisagem ou corrigir páginas colocadas de cabeça para baixo em um scanner. 

 Achatar páginas – para reduzir várias camadas de um documento a uma única 

camada. Várias camadas podem ser resultantes de vários fatores, como a inclusão 

de desenhos e anotações. O achatamento extrai essas anotações e as torna parte 

do conteúdo original. 

 O PhantomPDF fornece integração com o SharePoint, permitindo que os usuários 

façam facilmente o check-out e o check-in de arquivos PDF localizados em 

servidores SharePoint.  

Colaboração e compartilhamento de documentos PDF 

Anotar documentos PDF para colaboração com outras pessoas 

Os recursos de anotação (também chamados de comentários) são muito eficientes no 

PhantomPDF. Esses recursos permitem que autores e revisores colaborem uns com os 

outros para otimizar a eficácia dos documentos que eles produzem. O PhantomPDF permite 

anotações em qualquer tipo de conteúdo, incluindo imagens. Por exemplo, os usuários 

podem criar imagens do conteúdo de um site com a ferramenta de Captura do Windows, 

importá-las para PDF e depois fornecer feedback facilmente para o autor desse conteúdo – 

tente fazer isso com um processador de texto. Existem várias ferramentas de anotação com 

diferentes funções para você escolher: Ferramentas da Máquina de Escrever, Ferramentas 
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de Marcação, Ferramentas de Marcação de Desenho, Ferramentas de Medição, 

Ferramentas de Carimbo e Ferramentas de Notas.   

 O Gerenciamento de Comentários permite que os usuários controlem facilmente 

as anotações fornecidas e recebidas.  Os usuários podem exportar, importar e 

resumir anotações, além de ocultar e mostrar todas elas. 

 Ferramentas de Notas permitem que os usuários incluam "adesivos post-it 

amarelos" como comentários em documentos PDF. 

 Ferramentas de Marcação de Texto indicam onde o texto deve ser editado ou 

anotado. Marcações de Texto não alteram o texto propriamente dito no PDF. Em vez 

disso, elas indicam qual texto deve ser excluído, inserido, destacado ou sublinhado. 

As ferramentas de Marcação de Texto incluem Destacar, Sublinhar, Traçar, 

Rabiscar, Substituir e Inserir. 

 As ferramentas de Desenho permitem marcar um documento com setas, linhas, 

quadrados, retângulos, círculos, reticências, polígonos, linhas poligonais, nuvens etc. 

Elas são bastante úteis quando você precisa criar algumas formas para marcar texto 

ou imagens.    

 As ferramentas de Máquina de Escrever permitem que os usuários adicionem 

comentários em qualquer parte de um PDF, sem que eles apareçam como 

anotações.  Essas ferramentas incluem Máquina de Escrever, Caixa de Texto e 

Balão de Comentário. A ferramenta Máquina de Escrever é útil para preencher 

formulários não podem ser preenchidos. As caixas da ferramenta Balão de 

Comentário são especialmente úteis quando você deseja isolar (mas não 

obscurecer) uma área específica de um documento. O PhantomPDF também 

oferece um corretor ortográfico para anotações feitas com as ferramentas de 

máquina de escrever e notas. 

 As ferramentas de Carimbo permitem que os usuários carimbem conteúdo e 

marcas d'água em um documento PDF.  O Foxit PhantomPDF dá suporte para 

carimbos de imagem com vários formatos de imagem (JPEG, GIF, BMP, WMF etc.) 
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e para carimbos de arquivo PDF. Você também pode criar carimbos dinâmicos que 

obtêm informações do seu sistema, incluindo nome, data e hora, ou pode importar 

carimbos dinâmicos existentes. Carimbar arquivos PDF é um recurso muito útil, 

especialmente quando você precisa comunicar ao leitor o status ou a sensibilidade 

do documento. 

 As ferramentas de Medição permitem que os usuários meçam distâncias e áreas de 

objetos em documentos PDF. Essas ferramentas são especialmente úteis quando 

você precisa conhecer as distâncias ou áreas associadas a objetos em um 

formulário ou desenho CAD (assistido por computador) ou quando você deseja 

medir determinadas áreas de um documento antes de enviá-lo para uma impressora 

profissional. 

 

Revisão Compartilhada 

A revisão compartilhada do Foxit faz a ponte entre os trabalhadores do conhecimento móvel 

e da área de trabalho para fomentar uma colaboração positiva de forma a desenvolver 
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documentos melhores. A revisão compartilhada permite que os autores de documentos 

compartilhem um documento em que todos os revisores podem ver e responder aos 

comentários uns dos outros. Dado que os trabalhadores do conhecimento usam ambos os 

dispositivos, móvel e de área de trabalho, os usuários do PhantomPDF podem iniciar uma 

revisão compartilhada para incluir usuários do Foxit Reader (usuários da área de trabalho) e 

do MobilePDF (usuários do iOS® e do Android™).  

Os autores do documento podem organizar uma Revisão Compartilhada em uma pasta de 

rede, um espaço de trabalho do SharePoint ou por meio de uma revisão baseada em e-mail. 

Os autores podem gerenciar as revisões de documentos e ver o status de cada revisão. Os 

participantes de uma Revisão Compartilhada têm todas as ferramentas de anotação que o 

PhantomPDF disponibiliza para fazer comentários. Cada anotação terá o nome do 

participante e a hora em que foi feita, facilitando a colaboração para os participantes. 
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Integração com o Google Drive, o OneDrive e o Dropbox 

O PhantomPDF permite que o usuário abra, edite e salve PDFs no Google Drive, no 

OneDrive e no Dropbox. 

Compartilhamento de conteúdo PDF com outros aplicativos 

Muitas vezes, os usuários precisam compartilhar o conteúdo de um PDF com outros 

aplicativos. O PhantomPDF oferece aos usuários a capacidade de converter PDF em 

formatos do Microsoft Word, PowerPoint e Excel, além dos formatos RTF e HTML.  Além 

disso, os usuários podem copiar texto e imagens e colá-los em outros aplicativos. 

 

Edição de documentos PDF 

O PhantomPDF fornece aos usuários a capacidade de editar documentos. Edição é 

diferente de comentários/anotações, pois estes últimos permitem que os usuários adicionem 

conteúdo a um arquivo PDF existente.  A edição permite que os usuários alterem o 
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conteúdo do documento PDF original. O PhantomPDF dá suporte para dois tipos de edição 

de PDF – edição geral e edição avançada. 

Edição geral 

O PhantomPDF oferece recursos de edição de PDF totalmente funcionais para que os 

usuários possam editar documentos PDF de maneira rápida, fácil e eficaz. Os recursos de 

edição geral incluem: 

 Edição de parágrafo – Recursos de edição semelhantes aos de softwares de 

processamento de texto.  O PhantomPDF identifica caixas de texto automaticamente 

e permite que os usuários editem parágrafos dentro dessas caixas de texto.  Os 

recursos de edição de parágrafo incluem: 

 Redistribua e reformate o texto automaticamente na caixa de texto à medida que 

você o edita. 

 Os usuários podem juntar, dividir e vincular caixas de texto, alterar seu tamanho e 

movê-las. 

 Edite a fonte do texto PDF, alterando o tipo, o estilo, o tamanho, a cor e o efeito.  

Alinhe o texto à esquerda, ao centro ou à direita e, ao mesmo tempo, escolher 

entre várias opções de espaçamento de linhas. 

 Opte pela alteração do texto editado com o uso de cores, tornando mais fácil para 

as outras pessoas analisar e aprovar essas mudanças.   

 Corretor ortográfico. 

 Alinhe objetos à esquerda, no meio ou ao centro.  Distribua objetos horizontal ou 

verticalmente.  Gire, inverta ou apare objetos. 

 Edição de imagens e objetos - Realize detalhadamente a edição de imagens e 

objetos. Modifique a cor, a largura, o tamanho e outras propriedades de gráficos e 

imagens. 

 Edição de documentos digitalizados - Edite o conteúdo de um PDF documento 

que você digitalizou em PDF depois de executar o OCR. No PhantomPDF, os 

usuários podem aplicar OCR a documentos digitalizados e escolher o modo de texto 
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editável. O modo de Texto Editável permitirá que o arquivo resultante gerado por 

OCR seja editado com o uso da edição de parágrafo. 

 A adição de imagens e multimídia a documentos PDF os tornam mais interativos. 

O PhantomPDF permite que os usuários insiram arquivos multimídia no PDF. 

Multimédia inclui clipes de som, música e vídeo. 

 Adição de cabeçalhos e rodapés, marcas d'água e plano de fundo com textos e 

imagens para dar uma aparência mais profissional aos seus PDFs. Isso também 

facilita a visualização, a navegação em marcas d'água e a aplicação de marcas em 

documentos. 

 Criação automática de links da Web com base em URLs. 

 Adição de Números de Bates, que são usados nas áreas jurídica, médica e 

comercial para inserir números de identificação e marcas de data/hora em imagens 

e documentos. Estes números podem ser exclusivamente numéricos ou podem 

conter uma combinação de letras e números. Trata-se de um número de série 

exclusivo associado a cada página de um documento coletado, além de ser um 

método de indexação de documentos legais para facilitar a identificação e a 

recuperação. 

 A edição de transição de páginas no modo de tela cheia fornece um mecanismo 

para os usuários determinarem como desejam mudar de página no modo de tela 

cheia. Isso é semelhante ao recurso de transição no Microsoft PowerPoint. 

 Adição de marcadores, ferramentas de navegação que facilitam a leitura dos seus 

arquivos PDF. Eles são mais úteis no Sumário de um documento. 

 Adição de links de referência, que ajudam os autores a levar seus leitores até 

artigos relacionados, referências ou páginas da Web. 

 A anexação de arquivos permite que os usuários anexem arquivos PDF e outros 

tipos de arquivos a um documento PDF. 
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Edição Avançada 

O PhantomPDF Businessfornece recursos que os usuários não encontrarão em nenhum 

outro software de edição de PDF. Os recursos em destaque incluem: 

 Edição de PDFs usando ferramentas de desenho - Utilize ferramentas como 

borracha, recorte, pincel, laço e muito mais.  

 Importação manual de fontes - Importe fontes para arquivos PDF quando você 

precisar delas.  

 Alteração de propriedades de layout de página - Modifique o tamanho da 

página ou o tamanho do conteúdo.  

 Adição de sombreamento a objetos – Dê aos seus objetos uma aparência 

espetacular.  

 Conversão de texto em caminho - Transforma o texto em um objeto, o que é 

útil para a edição de texto quando você não tem a fonte no seu sistema.  

 Abertura e edição de arquivos .ai - Não é preciso adquirir outros softwares 

caros.  
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 Edição de PDF totalmente funcional - Insira novas páginas ou exclua páginas 

antigas, insira um novo texto com fontes incorporadas ou não incorporadas, 

insira linhas, adicione retângulos ou elipses preenchidos ou não preenchidos e 

insira imagens e gráficos.  

 Painéis flutuantes - Personalize seu espaço de trabalho flutuando e movendo o 

Painel de Marcadores e o Painel de Propriedades para qualquer posição ideal da 

página.  

 Réguas e grades - Fornece réguas e grades horizontais e verticais para ajudar 

os usuários a alinhar e posicionar objetos com precisão na página, bem como 

para medir as dimensões das formas. A função Ajustar à Grade posiciona 

automaticamente o texto e outros objetos na interseção mais próxima das grades 

à medida que você os insere ou movimenta na página.  

 Ações mais fáceis de configuração de texto - Defina os atributos do texto no 

PDF usando diretamente a caixa de diálogo "Adicionar novos objetos de texto", 

incluindo a fonte, a cor, o tamanho, a escala horizontal, a abertura de linha e 

muito mais. 

 Alterar de texto para forma. 

 Dividir objetos de texto em vários objetos de texto ou mesclar vários objetos de 

texto em um. 

Gerenciamento de documentos com o ConnectedPDF 

Desenvolvido como uma extensão do onipresente formato PDF ISO, o ConnectedPDF 

possibilita uma ampla variedade de recursos distribuídos na nuvem, incluindo localização e 

rastreamento de documentos, notificações de atualização de arquivos, revisões 

compartilhadas e sincronizadas, proteção de arquivos remotos, coleta de dados e muito 

mais. Ele é simples e gratuito e, ao mesmo tempo, fornece recursos nunca antes 

disponíveis sem o uso de sistemas caros, complexos e desiguais para o gerenciamento de 

documentos corporativos. 
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Criar um documento ConnectedPDF 

Converte PDFs existentes em documentos ConnectedPDF em uma única etapa. Você 

também pode converter automaticamente qualquer documento PDF de trabalho em um 

ConnectedPDF. 

Gerenciar versões de um documento ConnectedPDF 

Registre uma nova versão e informe todos os usuários do documento sobre essa nova 

versão com um aviso de atualização que será exibido na maioria dos leitores de PDF. O 

proprietário do documento também pode carregar a nova versão no servidor ConnecedPDF. 

Rastrear um documento ConnectedPDF 

Rastreie quem abre o documento ConnectedPDF, quando e onde isso é feito, bem como 

quais ações são realizadas neles. O proprietário de um ConnectedPDF pode impor o 

rastreamento do documento, para exigir que todos os visualizadores do arquivo tenham o 

recurso de rastreamento ativado. 

Revisão Conectada 

Inicie ou participe de uma revisão conectada sem precisar configurar um servidor 

compartilhado. 

Configuração online da proteção e das permissões para o ConnectedPDF 

Um proprietário de documento ConnectedPDF pode adicionar proteção ao seu documento 

com um único clique e configurar permissões para diferentes visualizadores. O proprietário 

do documento também pode aprovar e revogar permissões de documentos. Os 

visualizadores podem solicitar dinamicamente permissões de documentos e responder a 

mudanças de permissões. 
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Solicitar um arquivo 

Envie uma solicitação a outros usuários para obter arquivos necessários ou arquivos que 

foram acidentalmente excluídos. 

Proteção de documentos PDF 

Os recursos de segurança de PhantomPDF proporcionam controle excepcional para os 

usuários. Para fornecer a proteção adequada para o conteúdo de um PDF, você pode 

criptografar e proteger o PDF para impedir o acesso não autorizado e proteger dados 

confidenciais. 

Usando o PhantomPDF da Foxit, você pode adicionar proteção por senha, proteção de 

certificado, proteção do Microsoft AD RMS e restrições de segurança a arquivos PDF, 

limitando quem pode abrir, copiar, modificar (edição e anotações) ou imprimir o documento. 

 O recurso de omissão permite que autores removam permanentemente informações 

confidenciais do documento antes da sua distribuição. Depois de omitidos, textos ou 

objetos são permanentemente excluídos e nunca poderão ser revelados. 

 O recurso de omissão de conteúdo RMS permite que os autores gerem um PDF 

com conteúdo omitido e protegido por RMS a partir de um PDF existente. Os 

usuários autorizados recebem acesso para visualizar o documento inteiro, enquanto 

os demais usuários não autorizados apenas podem visualizar o documento com 

conteúdo omitido, melhorando assim o compartilhamento de informações não 

confidenciais dentro de um document protegido. 

 A criptografia por senha permite que os autores adicionem uma senha a um 

documento PDF para limitar o acesso e/ou restringir algumas funções, como 

impressão, cópia e edição. O acesso será fornecido apenas para os observadores 

que inserirem a senha correta especificada pelo autor. 

 A limpeza de documento permite que os autores limpem seus documentos antes 

da publicação. Durante o desenvolvimento de um documento, várias modificações 
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são feitas devido às anotações colaborativas, aos arquivos anexados para 

referências e a outras informações que o autor pode não querer publicar no 

documento final. Antes da publicação final, o recurso de limpeza do documento 

removerá 13 tipos diferentes de informações do seu documento, como metadados, 

comentários, dados ocultos salvos anteriormente, camadas ocultas, objetos 

sobrepostos e muito mais. 

 A criptografia de certificação permite que os autores de documentos forneçam 

acesso a somente um conjunto específico de usuários cujas identidades podem ser 

verificadas e gerenciadas. Um certificado que contém a chave pública e outras 

informações de identificação é usado para criptografar documentos. Apenas os 

observadores com chaves privadas correspondentes podem descriptografar o 

documento que foi criptografado com o certificado e obter acesso a ele. Geralmente, 

se possível, criptografe documentos usando certificados de provedores de terceiros. 

A vantagem de proteger documentos com certificados é que os autores podem 

especificar permissões exclusivas para cada pessoa. Por exemplo, os autores 

podem fornecer permissões seletivas - permitir que uma pessoa preencha 

formulários e comente no documento e permitir que outra pessoa edite o texto ou 

exclua páginas.  

 O Serviço de Gerenciamento de Direitos do Microsoft Active Directory (AD 

RMS) é uma solução de Gerenciamento de Direitos de Informação (IRM) da 

Microsoft que protege informações confidenciais contra acesso não autorizado 

através de tecnologias específicas, como criptografia e aplicação de políticas de 

direitos. O PhantomPDF Business estende os benefícios de controle de uso do AD 

RMS a todos os documentos PDF para desktop, permitindo que o autor tenha 

controle dos recursos de documento em cada PDF, por exemplo, quem tem 

permissão para ler e gravar em um arquivo. Os usuários também podem exibir e 

inserir marcas d'água de segurança dinâmicas.  

 O recurso Certificação de Documento indica que você aprova seu conteúdo e 

permite especificar os tipos de alterações permitidas para que o PDF permaneça 

certificado. 
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Assinatura de documentos PDF 

O PhantomPDF possibilita várias maneiras de assinar documentos PDF: 

 Assinatura de documentos com a sua própria caligrafia. Uma assinatura com 

Assinar PDF pode ser criada a partir de uma imagem da sua assinatura ou usando a 

sua própria caligrafia em sistemas de desktop ou tablets sensíveis ao toque.  Você 

pode criar várias assinaturas, por exemplo, uma assinatura por extenso e uma 

assinatura com iniciais. Você pode criptografar com senha as assinaturas para 

protegê-las do seu uso não autorizado. 

 Assinaturas eletrônicas usando a integração com o DocuSign. Permite enviar, 

assinar e salvar formulários e documentos PDF facilmente com a solução de 

assinatura eletrônica mais usada do mercado. Novos usuários podem se inscrever 

nos serviços do DocuSign. Os usuários existentes podem fazer login no DocuSign 

para assinar e enviar formulários e documentos PDF de forma rápida e fácil a partir 

da barra de ferramentas do PhantomPDF. 
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 Assinaturas digitais funcionam como uma assinatura manuscrita tradicional e 

podem ser usadas para autenticar a identidade de um usuário e também o conteúdo 

do documento. Ela armazena informações sobre o signatário, juntamente com a 

data, a hora e o estado do documento no momento em que foi assinado. O 

PhantomPDF permite que os usuários assinem documentos digitalmente e 

verifiquem assinaturas digitais de outros usuários. O PhantomPDF restringirá a 

capacidade dos observadores de modificar o documento PDF com base nas 

configurações de segurança específicas de cada assinatura digital. O PhantomPDF 

pode proteger as assinaturas digitais solicitando uma senha para o respectivo uso, o 

que ajuda a protegê-las do uso não autorizado. 

 Adicione um carimbo de data/hora a assinaturas digitais e documentos. 

Carimbos de data/hora são usados para especificar a data e hora em que você 

assinou um documento. Um carimbo de data/hora confiável prova que o conteúdo 

dos seus PDFs existiram em um determinado momento e não foram alterados desde 

então. O Foxit PhantomPDF permite adicionar um carimbo de data/hora confiável a 

assinaturas digitais ou documentos. 

Formulários PDF 

O Foxit PhantomPDF é extremamente útil para preenchimento e design de formulários.  

Existem dois tipos de arquivos de "formulário". Um deles é um arquivo PDF com campos 

preenchíveis, que possibilita o preenchimento direto do formulário clicando em seus campos 

sem usar outros recursos. Ele é chamado de formulário PDF interativo. O outro tipo de 

formulário é um arquivo PDF simples, com linhas e textos. Ele é chamado de formulário 

PDF não interativo. 

Preenchimento de formulários 

O PhantomPDF fornece preenchimento para formulários PDF tradicionais (também 

conhecidos como Acro Forms) e para formulários XFA (XML Forms Architecture), uma 

especificação patenteada da Adobe que não é padronizada como uma norma ISO (PDF). 

Para formulários interativos, o PhantomPDF destaca os campos preenchíveis e fornece uma 
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navegação amigável para preencher todos esses campos, incluindo a assinatura digital de 

ambos os formulários, Acro e XFA. Para formulários não interativos, as ferramentas de 

máquina de escrever permitem que os usuários preencham os campos apropriados.  Em 

ambos os casos, o PhantomPDF permite que os usuários salvem e imprimam os formulários 

preenchidos. 

Design de Formulários 

O Foxit PhantomPDF oferece recursos que permitem o desenvolvimento rápido e fácil de 

formulários PDF interativos por meio de processos automatizados de reconhecimento e 

edição de campos de formulário.   

 A ferramenta de reconhecimento de campos de formulário identificará possíveis 

campos de formulário em documentos PDF. O usuário pode então retocar o arquivo 

resultante para desenvolver formulários interativos.   

 O Assistente do Designer permitirá que os usuários cliquem em um campo de 

formulário, e esse campo será automaticamente ajustado ao espaço provável que 

ele deve ocupar, possibilitando o desenvolvimento de campos de formulário com 

apenas um clique. 

 Nomeação automática do campo do formulário PDF baseada no texto vizinho, 

tornando mais rápido e fácil o desenvolvimento de formulários PDF interativos e 

robustos. 

Usando as ferramentas do Foxit PhantomPDF, você poderá adicionar botões de ação, 

campos de texto, caixas de marcação, caixas de combinação, caixas de lista ou botões de 

opção para criar um formulário PDF interativo e especificar suas propriedades. O usuário 

pode usar qualquer um dos seguintes campos de formulário com os recursos de criação 

automática de formulários mencionados acima: 

 Um Botão de ação cria um elemento de formulário interativo para iniciar 

determinadas ações predefinidas, como abrir um arquivo, enviar dados para um 
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servidor Web ou redefinir um formulário. Esse botão também pode ser personalizado 

com imagens e texto. 

 Um Botão de opçãoapresenta um grupo de opções entre as quais o usuário pode 

selecionar apenas uma. 

 Uma Caixa de marcação apresenta opções "sim" ou "não" para itens individuais. 

Se o formulário tiver várias caixas de marcação, os usuários poderão selecionar 

aquela que eles desejarem. 

 Uma Caixa de combinação permite que o usuário escolha um item de um menu 

pop-up ou digite um valor. 

 Uma Caixa de listaexibe uma lista de opções que o usuário pode selecionar. 

 Um Campo de texto permite que o usuário digite texto, como nome, endereço, 

número de telefone etc. 

 Um Campo de assinatura cria um campo de assinatura digital em branco para os 

revisores assinarem o documento. 
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Captura de dados com código de barras 2D 

O Foxit Ultraforms® é um produto separado da Foxit que tem um mecanismo de geração de 

código de barras 2D avançado, projetado para funcionar com os formulários PDF 

preenchíveis. Atende a grande empresas e agências governamentais que precisam capturar 

dados de documentos impressos em papel. Para resolver os problemas de captura de 

dados, os clientes do Ultraform fornecem formulários PDF preenchíveis e habilitados para 

Ultraforms aos seus usuários finais. Quando esses usuários finais preenchem o formulário 

PDF eletronicamente, os Ultraforms geram um código de barras 2D diretamente no 

formulário que contém dados variáveis digitados no formulário pelo usuário final. Depois de 

imprimir e assinar, os formulários enviados podem ser digitalizados rapidamente e os dados 

do formulário podem ser capturados de forma fácil e precisa em banco de dados ou 

aplicativos.  

O Foxit Reader exibirá um código de barras 2D gerado de formulários PDF preenchíveis 

com o Ultraforms habilitado. Os formulários com o Foxit Ultraforms habilitado geram um 

código de barras 2D diretamente no formulário que contém os dados variáveis inseridos no 

formulário pelo usuário final. Depois de imprimir e assinar, os formulários enviados podem 

ser digitalizados rapidamente e os dados do formulário podem ser capturados de forma fácil 

e precisa em banco de dados ou aplicativos. 

Pacote com o índice de PDF para Desktop 

O PhantomPDF acompanha o produto PDF IFilter – Desktop da Foxit. O PDF IFilter – 

Desktop é um plug-in que permite que o serviço de indexação do Windows e outras 

tecnologias de pesquisa do Windows façam a indexação de arquivos PDF. Isso permite que 

os usuários procurem documentos PDF localizados em seus sistemas de desktop usando a 

pesquisa do Windows com termos baseados no conteúdo do documento, no título, no 

assunto, no autor, em palavras-chave, anotações, marcadores, anexos e muito mais. 
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Suporte no momento apropriado 

As empresas de hoje têm localizações distribuídas por todas as partes do mundo e 

funcionários que nem sempre trabalham no período tradicional das 9h até as 17h. Quando 

eles se deparam com problemas, percorrer bases de conhecimento ou perguntas frequentes 

nem sempre é a melhor maneira de encontrar uma resolução. Os clientes da Foxit também 

podem telefonar para a Foxit e obter suporte imediato. A Foxit fornece suporte ao cliente 

24h por telefone e e-mail. Além disso, o Fórum de Usuários da Foxit fornece aos usuários 

um mecanismo para interagir com a Foxit, e também com outros usuários da Foxit, para 

obter ajuda, conselhos e práticas recomendadas. 

Resumo 

Fundada em 2001, a Foxit é um fornecedor líder de soluções para leitura, edição, criação, 

organização e proteção de documentos PDF. Com sede em Fremont, CA, EUA, a Foxit 

opera mundialmente na China, na Bélgica, no Japão e em Taiwan. O foco da Foxit está 

direcionado a soluções para PDF, com mais de 100 engenheiros especializados no assunto. 

Vencedora de vários prêmios, a Foxit ostenta mais de 427 milhões de usuários e já vendeu 

para mais de 100,000 clientes localizados em mais de 200 países. 

A Foxit tem força financeira, renome em PDF e produtos premiados para oferecer uma 

alternativa eficaz e econômica ao Adobe Acrobat. Para ver por si mesmo como o Foxit 

PhantomPDF é capaz de fornecer uma excelente solução de PDF a um preço justo, faça um 

teste gratuito por 30 dias. Você pode baixar o Foxit PhantomPDF para uma avaliação 

gratuita de 30 dias clicando aqui. 

 

 

 

http://www.foxitsoftware.com/portuguese/downloads/#Foxit-PhantomPDF-Business
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Entre em contato conosco 

Não hesite em entrar em contato conosco se você precisar de informações ou de suporte para 

os nossos produtos. Estamos sempre aqui, prontos para oferecer o melhor atendimento. 

 Endereço do escritório: 

Foxit Software Incorporated 

42840 Christy Street. Suite 201 

Fremont CA 94538 

USA 

 Endereço para correspondência: 

Foxit Software Incorporated 

42840 Christy Street. Suite 201 

Fremont CA 94538 

USA 

 Vendas: 

1-866-680-3668 (24 horas por dia, 7 dias por semana) 

 Contato geral e suporte: 

1-866-MYFOXIT ou 1-866-693-6948 (24 horas por dia, 7 dias por semana) 

 Fax: 

1-510-405-9288 

 Site: 

www.foxitsoftware.com/portuguese/ 

www.connectedpdf.com 

 E-mail: 

Vendas e informações – sales@foxitsoftware.com 

Serviço de marketing – marketing@foxitsoftware.com 

Contato geral e suporte – insira um tíquete de problema por meio do nosso Portal de 

suporte 

Perguntas sobre o site – webmaster@foxitsoftware.com 

http://www.foxitsoftware.com/portuguese/
mailto:sales@foxitsoftware.com
mailto:marketing@foxitsoftware.com
http://tickets.foxitsoftware.com/ticket.php
http://tickets.foxitsoftware.com/ticket.php
mailto:webmaster@foxitsoftware.com
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© Foxit Software Incorporated. Todos os direitos reservados.          

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, transmitida, distribuída ou armazenada 

em qualquer formato sem a permissão prévia por escrito da Foxit.  

Anti-Grain Geometry - Versão 2.4    

© Maxim Shemanarev (http://www.antigrain.com) 

Partes desse produto Copyright [2001-2016] Solid Documents 

É concedida a permissão para copiar, usar, modificar, vender e distribuir este software, desde 

que este aviso de direitos autorais esteja presente em todas as cópias. Este software é fornecido 

"no estado em que se encontra", sem garantia expressa ou implícita e sem declarações de 

adequação para qualquer finalidade. 

http://www.antigrain.com/
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