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A necessidade de usar um leitor de PDF corporativo 

padronizado 

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. De 

acordo com o Google, o PDF é o formato de arquivo mais popular na Web, depois do HTML 

(http://www.google.com/help/faq_filetypes.html). 

Como resultado, o crescimento no número de documentos PDF explodiu. Logo, todos os 

funcionários em organizações empresariais ou governamentais precisam ter acesso a 

documentos PDF. Normalmente eles baixam seus leitores de PDF favoritos na Internet. 

Durante décadas, as organizações estão percebendo os benefícios da padronização de 

aplicativos de desktop em termos de treinamento e suporte. Agora, chegou a hora de 

padronizar os leitores de PDF corporativos. 

Exigências de um leitor de PDF corporativo 

Para otimizar totalmente os benefícios da padronização com um Leitor de PDF corporativo, 

esse leitor deve ter os seguintes atributos e capacidades: 

 Confiável – 100% compatível com o seu ecossistema de PDF atual. 

 Alto desempenho - abre arquivos PDF rapidamente, sem esperar uma eternidade 

para que o arquivo seja carregado.  

 Leve – para não esgotar os recursos do sistema.  

 Rico em recursos – fornece todas as funcionalidade que sua organização precisa 

para visualizar, comentar, salvar e imprimir documentos PDF e preencher 

formulários. 

 Criação de PDF – fornecer capacidades de criação de PDF para todos os usuários. 

 Seguro - para que os computadores dos usuários não sejam infectados com vírus e 

para proteger as informações confidenciais nos documentos PDF.  

 Padronizado com a marca da empresa – tenha o seu próprio leitor de PDF 

personalizado com a marca da sua empresa. 

 Fácil de configurar e implantar – gera facilmente uma instalação padronizada e a 

distribui a áreas de trabalho direcionadas para garantir a conformidade com os 

objetivos da empresa e com a governança de TI. 

 Extensível - as empresas podem estender o leitor através da criação de seus 

próprios recursos de valor agregado, que são compatíveis com seus fluxos de 

trabalho de negócios.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Application_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
http://www.google.com/help/faq_filetypes.html
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Apresentando o Foxit Reader 

O Foxit Reader foi projetado para atender às necessidades de visualização de PDF de 

empresas e organizações governamentais. Ele é um visualizador de PDF pequeno, rápido e 

repleto de recursos que permite abrir, visualizar e imprimir qualquer arquivo PDF. Ao 

contrário de outros leitores de PDF, o Foxit Reader fornece a criação de PDFs e os recursos 

de colaboração fáceis de usar, como a capacidade de adicionar anotações a um PDF e de 

preencher formulários. O Foxit Reader ocupa uma pequena área do computador que é 

inicializada instantaneamente, renderiza arquivos PDF com rapidez e usa muito pouca 

memória. O Foxit Reader Enterprise está repleto de recursos de visualização, comentários e 

impressão convenientes e fáceis de usar, simplificando o processo de colaboração em 

documentos. A plataforma segura do Foxit Reader garante uma operação sem preocupação 

contra vírus mal-intencionados, além de se integrar aos Serviços de Gerenciamento de 

Direitos do Microsoft® Active Directory® e fornecer uma plataforma de verificação de 

assinatura digital segura e confiável para documentos PDF, sem colocar o usuário em risco 

devido a documentos falsificados. 

O Foxit Reader contém várias opções de configuração e implantação de PDF, facilitando a 

implantação de um leitor de PDF que se adapte aos objetivos de negócios das organizações, 

siga as normas ISO32000 e atenda aos requisitos de visualização de PDF. 

Rico em recursos 

O Foxit Reader é um leitor de PDF totalmente funcional que oferece a empresas e 

organizações governamentais todos os recursos que elas precisam ter, além de 

configurações e capacidades para controlar quais recursos elas desejam fornecer para seus 

usuários. 

Criar PDF 

O Foxit Reader é o único leitor de PDF de alto volume que oferece uma solução completa 

de criação de PDFs. Agora a criação de PDFs pode ser implantada no âmbito da empresa, 

proporcionando seu poder de criação para todas as áreas de trabalho. A criação de PDFs 

do Foxit Reader inclui: 

 Rápida criação de PDFs com um único clique no Microsoft® Word®, do PowerPoint® 

e do Excel®. 

 Conversão em PDF de alto desempenho com base em centenas de tipos de 

arquivo por meio dos seguintes métodos: 

 Arrastar e soltar o documento no Foxit Reader. 

 Usar o recurso de criação Do Arquivo no Foxit Reader 

 Clicar com o botão direito do mouse no arquivo. 
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 Converter documentos impressos em PDF com a funcionalidade de criar Do 

Scanner. 

 Estender qualquer aplicativo com recursos de impressão para incluir a conversão 

em PDF através do Foxit Reader PDF Printer incluído (driver de impressão de PDF). 

 Recortar e colar conteúdo através da área de transferência do Windows em um 

novo PDF, usando o recurso Da Área de Transferência. 

Melhor Renderização de PDF da Indústria 

O Foxit Reader fornece o mais rápido mecanismo de renderização de PDF da indústria, que 

exibe todos os seus documentos PDF  

 Rapidamente - o usuário não precisa sofrer atrasos desnecessários à espera do 

carregamento de documentos PDF. 

 100% de fidelidade - os usuários visualizam um documento que preserva a 

aparência do original. 

 Com uma pequena área de ocupação – os usuários não precisam atualizar seus 

sistemas devido ao esgotamento de muitos dos recursos do sistema causado por 

seus leitores de PDF. 

 Com a visualização em alta resolução – os usuários apreciarão a renderização 

nítida de documentos para obter uma maior legibilidade. 

Navegação fácil usando a barra de ferramenta baseada na Faixa de Opções 

O Foxit Reader tem uma interface extremamente amigável, com uma barra de ferramentas 

baseada em faixa de opções ao estilo do Microsoft® Office® 2013 (Office 15). Essa nova 

barra de ferramentas na interface do usuário fornece uma experiência familiar para os 

usuários do Foxit Reader. 

A barra de ferramentas personalizável permite que os usuários criem novas abas ou 

personalize as abas atuais. O usuário pode definir quais botões devem estar localizados em 

determinadas abas ou criar diretamente uma nova aba com seus botões favoritos. 

Anotar documentos PDF para colaboração com outras pessoas 

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

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

para otimizar a eficácia dos documentos que eles produzem. Há um conjunto completo de 

ferramentas de anotação com diferentes funções para você escolher: Ferramentas da 

Máquina de Escrever, Ferramentas de Marcação, Ferramentas de Marcação de Desenho e 

Ferramentas de Notas.  
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 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 marcação de desenho permitem marcar um documento com 

setas, linhas, quadrados, retângulos, círculos, elipses, 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 Foxit Reader também oferece 

um corretor ortográfico para anotações feitas com as ferramentas de máquina de 

escrever e notas. 

 

Aplicar negrito nesta frase 

Mover esta imagem para o lado esquerdo 
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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 

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 participantes de uma revisão 

compartilhada têm todas as ferramentas de anotação que o Foxit Reader disponibiliza para 

fazer comentários. Cada anotação terá o nome do participante e a hora em que foi feita, 

facilitando a colaboração para os participantes. 

 

Preenchimento de formulários 

O Foxit Reader fornece o preenchimento de formulários PDF tradicionais (também 

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

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

Para formulários interativos, o Foxit Reader destacará os campos preenchíveis e fornecerá 

uma navegação amigável para preencher todos esses campos. Para formulários não 

interativos, as ferramentas de máquina de escrever permitem que os usuários preencham 

os campos apropriados. Em ambos os casos, o Foxit Reader permite que os usuários 

salvem e imprimam os formulários preenchidos. 
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O Foxit Reader pode chamar código JavaScript usando ações associadas a documentos, 

marcadores, links, páginas e preenchimento de formulários. Ao utilizarem JavaScripts, as 

empresas podem coletar a entrada de dados em formulários para um repositório central, 

como um banco de dados, para armazenamento e análise. 

O Foxit Reader também permite que cada usuário salve o formulário preenchido localmente 

e sem custos. 

 

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. 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.  
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Assinatura de documentos com o recurso Assinar PDF 

O recurso Assinar PDF permite que os usuários assinem documentos com a própria 

caligrafia. Uma assinatura com Assinar PDF pode ser criada com base em uma imagem da 

sua assinatura ou usando a sua própria caligrafia em sistemas de desktop ou tablets 

sensíveis ao toque. Os usuários podem criar várias assinaturas, por exemplo, uma 

assinatura por extenso e uma assinatura com iniciais. Os usuários podem gerenciar, 

posicionar e aplicar essas assinaturas de forma fácil e rápida, permitindo a assinatura do 

documento PDF sem nenhum esforço. 

Integração com o DocuSign®  

O Foxit Reader fornece integração com o DocuSign, permitindo que os usuários enviem, 

assinem e salvem formulários e documentos PDF facilmente com a solução de eSignature 

mais usada no setor. 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 por meio da barra de ferramentas do Foxit Reader. 

Verificação de assinaturas digitais 

O Foxit Reader apresenta uma tecnologia de verificação de assinaturas digitais em PDF que 

utiliza um processo de verificação avançado e em conformidade com o padrão ISO 32000 

capaz de garantir que a assinatura é verdadeira e que nem o documento, nem a assinatura 

foram comprometidos. Esse novo processo de verificação fornece uma plataforma segura e 

confiável para a troca de documentos eletrônicos, sem colocar o usuário em risco devido a 

documentos falsificados. 

Criação e inserção de carimbos 

O Foxit Reader permite que os usuários criem e insiram carimbos em seus formulários e 

documentos PDF. A funcionalidade de carimbo inclui: 

 Insira carimbos escolhendo uma das opções de carimbos predefinidos. Exemplos de 

carimbos predefinidos incluem Aprovado, Assinar Aqui, Confidencial, Esboço e muito 

mais. 

 Crie e insira seus próprios carimbos personalizados estáticos. 

 Crie e insira seus próprios carimbos dinâmicos. Os carimbos dinâmicos consistem 

em uma imagem e um campo de texto mutável. Um exemplo comum de campo de 

texto mutável é um carimbo de horário, que consiste tipicamente na hora e na data. 
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Pesquisa de texto 

Com o Foxit Reader, os usuários podem pesquisar texto em arquivos PDF, pastas, discos e 

na Internet. Além disso, você pode limitar sua pesquisa escolhendo as opções oferecidas na 

caixa de diálogo Localizar Texto para encontrar itens específicos. 

Criação de marcadores e links 

Marcadores e links são ferramentas de navegação que facilitam a leitura dos seus arquivos 

PDF. Marcadores em arquivos PDF fornecem links interativos para um destino específico. O 

leitor só precisa clicar em um marcador para visualizar a página à qual esse marcador está 

vinculado. Em geral, eles são gerados automaticamente durante a criação do PDF, mas os 

usuários também podem adicionar novos marcadores e links em arquivos PDF existentes 

usando o Foxit Reader. Marcadores são especialmente úteis para vincular as entradas do 

Sumário às seções de associação do documento ou a documentos adicionais localizados na 

rede. 

Adição de imagens e vídeos 

Os usuários podem inserir imagem e vídeos gratuitamente em documentos PDF quando 

eles desejam explicar ou mostrar algo de forma mais visual. Por exemplo, uma secção 

complexa de um documento pode ser aprimorada com o uso de uma imagem ou vídeo. 
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Compartilhamento de conteúdo PDF 

Muitas vezes, os usuários desejam compartilhar conteúdo em arquivos PDF com outros 

aplicativos. O Foxit Reader permite que os usuários selecionem texto e depois recortem e 

colem esse texto em outros aplicativos (como processadores de texto). 

Anexação de arquivos 

Os usuários podem anexar arquivos PDF e outros tipos de arquivo a um documento PDF. 

Se os usuários moverem o documento PDF para uma nova localização, os anexos serão 

movidos junto com ele. Anexos podem incluir links de ou para o documento pai ou para 

outros anexos. 

Leitura e pesquisa de portfólios PDF 

Os arquivos em um portfólio PDF podem ser arquivos PDF e outros arquivos, como 

documentos do Word, planilhas, apresentações ou imagens. O Foxit Reader pode abrir e ler 

portfólios PDF, além de realizar pesquisas em um único arquivo ou em todos os arquivos do 

portfólio. 

Barra de ferramentas de Favoritos 

O Foxit Reader Enterprise permite que os usuários alterem o conteúdo da barra de 

ferramentas de Favoritos para adaptá-lo às suas necessidades específicas e ao seus estilos 

de trabalho. Os usuários podem adicionar e excluir botões na barra de ferramentas de 

favoritos de forma que apenas os comandos utilizados com mais frequência sejam exibidos.  

Personalização de teclas de atalho 

Os hábitos de teclado de cada usuário são diferentes, e a familiaridade com os botões em 

um teclado é muito variada. O Foxit Reader permite que os usuários personalizem as teclas 

de atalho de acordo com seus gostos individuais, permitindo que os atalhos sejam mais 

eficientes. 

Segurança 

Empresas e organizações governamentais precisam se preocupar com várias questões de 

segurança. A primeira é proteger-se contra vulnerabilidades de malware, e a segunda é 

proteger informações confidenciais. 

Proteção contra vulnerabilidades de segurança 

Documentos PDF são relativamente seguro quando comparados a outros tipos de arquivo. 

No entanto, qualquer arquivo baixado da Internet pode ter vulnerabilidades de segurança. 

Essas vulnerabilidades de segurança causam falhas em outros leitores de PDF ou podem 
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permitir que um hacker controle o computador infectado. Para evitar malware, o Foxit 

Reader oferece vários níveis de segurança para garantir a proteção do usuário, fornecendo 

opções controladas pelo usuário para o trabalho seguro com documentos PDF. 

A Foxit implementou vários recursos pró-ativos de segurança, projetados para proteger 

os usuários contra documentos PDF mal-intencionados.  

Integração com o Microsoft® SharePoint® e com o Active Directory® Rights 

Management Service 

O Serviço de Gerenciamento de Direitos do 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 AD RMS fornece um mecanismo simples 

para os desenvolvedores criarem aplicativos e soluções que protegem e consomem 

conteúdo crítico, permitindo que os clientes habilitem para direitos todos os seus aplicativos 

e soluções de maneira muito mais rápida e fácil. 

Para organizações que incorporam o AD RMS e precisam incluir o gerenciamento de 

direitos para arquivos PDF, o Foxit PDF Security Suite estende uniformemente o Microsoft 

AD RMS para fornecer proteção de políticas a documentos PDF no SharePoint®, no 

Exchange® e/ou em soluções para desktop. Com o plug-in Foxit RMS opcional, os usuários 

podem descriptografar e visualizar arquivos protegidos pelo ADRMS e também proteger 

(criptografar) arquivos PDF usando o ADRMS. O Foxit Reader solicitará que os usuários 

forneçam credenciais adequadas e, em seguida, aplicará a proteção de política de 

segurança especificada no AD RMS para cada usuário individual. 

Os recursos específicos incluem: 

-Descriptografia/criptografia de arquivos PDF, permitindo que os usuários 

descriptografem/criptografem arquivos PDF compatíveis com o AD RMS 2.1, de forma que 

somente aqueles com as credenciais corretas possam acessar esses arquivos com base 

nas permissões concedidas.  

- Suporte para fluxos de trabalho do Microsoft Office® - Fornece uma experiência do usuário 

consistente para proteger documentos PDF em um fluxo de trabalho semelhante à proteção 

de documentos do Microsoft Office.  

- Funciona com o SharePoint® - Descriptografa e abre arquivos protegidos pelo AD RMS 2.1 

em servidores SharePoint.  

Além disso, os documentos protegidos por soluções de IRM ainda correm o risco de ficarem 

comprometidos por usuários que copiam informações confidenciais por meio de 

mecanismos como capturas de tela, câmeras e captura de vídeo. O Foxit PDF Security 
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Suite fornece marcas d'água de segurança dinâmicas que exibem automaticamente 

informações de identidade do visualizador em arquivos PDF protegidos. As informações de 

identidade do visualizador podem incluir o nome da pessoa, seu e-mail, a ID de funcionário 

e a data/hora de exibição do documento PDF protegido. Com essa marca d'água, se cópias 

dos documentos protegidos forem encontradas, a identidade da pessoa responsável pelo 

vazamento das informações confidenciais será exibida. Isso aumenta a segurança dos 

documentos, desencorajando vazamentos de informações devido à maior probabilidade de 

elas serem descobertas. O Foxit Reader com o plug-in RMS fornece suporte à exibição de 

marcas d'água de segurança dinâmicas para documentos PDF protegidos pelo AD RMS. 

O Foxit Reader com o plug-in RMS é compatível com a proteção IRM da Microsoft para o 

suplemento de especificação de PDF do ISO 32000. 

O Foxit Reader Enterprise também fornece maior integração com o SharePoint, permitindo 

que os usuários façam facilmente o check-out e o check-in de arquivos PDF localizados no 

SharePoint. 

Identidade visual 

Personalize seu leitor de PDF corporativo marcando-o com o logotipo e as cores da sua 

empresa. Além disso, o Foxit Reader tem uma tela inicial dinamicamente atualizável, e 

anúncios informativos podem ser configurados para fornecer notícias sobre a empresa e 

outras mensagens corporativas. 

Fácil configuração e implantação 

O Foxit Reader pode ser configurado para fornecer recursos e funções que as empresas 

desejam oferecer aos seus usuários. Existem mecanismos para ativar e desativar itens de 

menu, preferências e recursos. Por exemplo, o salvamento local de um arquivo PDF pode 

ser desativado para que dados importantes possam ser visualizados, mas não copiados, em 

desktops, hiperlinks podem ser desativados para segurança, atualizações automáticas 

podem ser desativadas para controle de versão ou a seleção de texto pode ser desabilitada 

para segurança. Isso permite que o setor de TI gere e distribua instalações padronizadas 

para toda a empresa ou gere várias instalações para diferentes grupos dentro da empresa. 

O Foxit Reader é geralmente distribuído com ferramentas de terceiros, como o Microsoft 

System Center Configuration Manager® (SCCM) e o Objeto de Política de Grupo (GPO) da 

Microsoft. 

Isso permite que as organizações de TI corporativas garantam a consistência do ambiente 

do Foxit Reader por toda a ampla base de usuários. Isso reduz significativamente o tempo 

dos administradores de TI, pois eles não precisam ajudar cada usuário final a modificar as 



 

14 

configurações de software padrão. No caso dos usuários finais, eles não precisam mais 

descobrir como fazer por conta própria essas mudanças de configuração. 

 

Extensível 

Para empresas que desejam criar extensões personalizadas para seus leitores de PDF 

corporativos, o Plug-in SDK do Foxit PhantomPDF é um kit de desenvolvimento de software 

que transforma o Foxit PhantomPDF e o Foxit Reader em plataformas para a distribuição de 

recursos adicionais para formulários e documentos PDF. 

O Plug-in SDK do PhantomPDF permite que os desenvolvedores forneçam novos itens de 

menu e botões de barra de ferramentas para a interface existente, sem modificar os 

produtos PhantomPDF ou Reader. Os desenvolvedores também podem criar ações 

personalizadas para suas escolhas de comandos da interface do usuário. Além disso, eles 

podem manipular documentos PDF, por exemplo, abrir um PDF em uma caixa de diálogo 

externa, adicionar ou remover páginas dinamicamente de um PDF existente, editar os 

elementos de um PDF ou configurar políticas de segurança para controlar 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 dar 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. 
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As interfaces fornecidas pelo plug-in SDK do Foxit PhantomPDF™ podem ser listadas da 

seguinte maneira: 

 Módulo de Interface do Usuário Personalizada - Personalize os elementos de 

interface do usuário dos produtos Foxit Reader/PhantomPDF, por exemplo, 

adicionando Menu/Itens de Menu/Barra de Ferramentas/Painel de Navegação à 

ferramenta de PDF desenvolvida.  

 Módulo de Renderização - Renderize documentos PDF e obtenha informações 

básicas desses PDFs.  

 Módulo de Segurança - Integre soluções de segurança ao Foxit 

Reader/PhantomPDF, incluindo a personalização da solução de 

criptografia/descriptografia de PDFs, a integração da solução de DRM da Foxit, o 

sistema RMS e assim por diante.  

 Módulo de Extração - Extraia o conteúdo, incluindo textos e imagens, de 

documentos PDF para usos específicos, como tradução ou leitura em voz alta.  

 Módulo de Anotação - Processe objetos e dados de anotação, por exemplo, 

adicione uma marca d'água ao imprimir na solução do cliente.  

 Módulo de Formulário - Processo os objetos e dados de formulários interativos. Por 

exemplo, a empresa pode desenvolver uma solução de formulário para suas 

operações diárias.  

 Módulo de Edição - Adicione recursos personalizados de edição de PDF, incluindo a 

edição de documentos PDF e a edição de conteúdo de páginas de PDF, ao Foxit 

Reader/PhantomPDF.  

 Plug-in SDK do RMS- Estende os recursos do Microsoft RMS ao produto Foxit 

Reader/PhantomPDF para a proteção de documentos PDF 

Confiabilidade sem igual 

A tecnologia de PDF central da Foxit está no âmago de todos os premiados produtos da 

Foxit: o Foxit Reader (voltado para consumidores), o Foxit Reader (voltado para empresas e 

organizações governamentais), o PhantomPDF™ e nossos Software Development Kits 

(SDKs) para PDF. Como resultado, essa tecnologia tem sido reforçada por centenas de 

milhões de usuários, gerando assim produtos de PDF de alto desempenho e extremamente 

confiáveis que resistiram ao teste do tempo e a todos os tipos de documentos PDF. 
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Suporte quando você precisar 

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, bem como 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 aos produtos da Adobe. Para ver por si mesmo como o Foxit 

Reader é capaz de fornecer um excelente leitor de PDF corporativo, registre-se hoje mesmo 

para baixar e avaliar o Foxit Reader clicando aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/enterprise.php
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Entre em contato conosco 

Não hesite em entrar em contato conosco se precisar de alguma informação ou tiver 

qualquer problema com 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 (EUA) 

 Endereço para correspondência: 
Foxit Software Incorporated 
42840 Christy Street, Suite 201 
Fremont, CA 94538 
USA (EUA) 

 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/ 

 Email: 
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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Copyright © 2016 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   

                    

Copyright (C) 2002-2004 Maxim Shemanarev (http://www.antigrain.com) 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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