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Foxit® PDF Security Suite
Integrado com o Serviço de
Gerenciamento de Direitos do
Microsoft® Active Directory®
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Introdução
O rápido crescimento de documentos online tem sido impulsionado pelos ganhos de eficiência
que as empresas e organizações governamentais obtêm ao armazenar documentos digitalmente
em vez de no formato impresso tradicional. O PDF (Portable Document Format) tornou-se um
formato de arquivo dominante para o compartilhamento e o arquivamento de documentos, pois
ele permite a reprodução confiável de informações em várias plataformas diferentes e só requer
o uso de softwares de leitores de PDF amplamente disponíveis para exibir esses documentos. O
gerenciamento eficiente do acesso digital ao grande e crescente número de documentos com
informações sensíveis e confidenciais se torna um desafio vital para as organizações de TI.

O Serviço de Gerenciamento de Direitos do Microsoft® Active Directory® (AD RMS) fornece
proteção para documentos digitais que atendem a requisitos de governança de segurança
governamentais e corporativos. Como o suporte da Microsoft fornecido com o AD RMS protege
apenas documentos do Microsoft Office®, a Microsoft oferece um SDK (Kit de Desenvolvimento
de Software) de RMS para que as empresas de software possam ampliar o suporte do AD RMS
para além de documentos do Office. A Foxit® utilizou esse SDK de RMS para estender
perfeitamente o AD RMS e, dessa forma, oferecer proteção para documentos PDF.

O AD RMS é usado para restringir o acesso a um conteúdo protegido por direitos apenas para
usuários autorizados. Ele usa uma arquitetura de cliente/servidor com o Windows Server ® 2003
ou o Windows Server 2008 para hospedar o servidor AD RMS que emite as licenças de RMS. O
Foxit PDF Security Suite, que consiste no Foxit Reader, no PhantomPDF™Business e no PDF
RMS Protector, fornece uma solução que implementa explicitamente as APIs de cliente do RMS.
A Foxit pode ajudar os clientes que implantaram o AD RMS a aprimorar seus ambientes de
segurança de forma a incluir documentos PDF. O Foxit PDF Security Suite também dá suporte
para o Gerenciamento de Direitos do Azure Active Directory (AAD RM).

O Foxit Reader é um dos leitores de PDF preferenciais da Microsoft para o AD RMS, o
SharePoint® 2013 e o SharePoint Online em ambientes do Office 365.
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Para profissionais de TI que precisam reforçar a segurança das informações, atender a
requisitos de conformidade e poupar tempo e dinheiro, o Foxit PDF Security Suite é uma solução
econômica que fornece proteção de políticas do AD RMS para documentos PDF e ativação
seletiva de recursos de PDF, entre eles o preenchimento de formulários e a edição de
documentos.

Como o Foxit PDF Security Suite é uma extensão do AD RMS, as organizações de TI percebem
os benefícios imediatamente. O Foxit PDF Security Suite:
1) Não exige uma nova solução para ser implantado e gerenciado
2) Tira proveito dos modelos de segurança já em vigor
3) Não requer treinamento adicional para administradores de TI
4) É transparente para os usuários finais – eles continuam a usar a mesma solução que
já aprenderam a utilizar
5) É extremamente econômico.

Ambientes do Foxit PDF Security Suite
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. Esses documentos PDF protegidos podem ser lidos pelo Foxit Reader
com reconhecimento do AD RMS.

Aplicar políticas do AD RMS para documentos PDF em ambientes do SharePoint
As empresas compartilham arquivos de diversas maneiras. Uma das mais comuns é usar um
servidor SharePoint com a proteção fornecida por um servidor AD RMS. Nesse ambiente, os
arquivos do Microsoft Office são compartilhados no servidor SharePoint e, em seguida, são
criptografados e protegidos por políticas após o download em um cliente. O RMS Protector do
Foxit PDF Security Suite estende esses recursos do AD RMS de forma a incluir documentos
PDF. O Foxit Reader habilitado para RMS impõe arquivos PDF protegidos por políticas do AD
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RMS para operações como leitura, impressão, cópia e anotação. Para recursos de edição de
PDF, o PhantomPDF Business fornece funcionalidade de edição além dos recursos do Foxit
Reader.

Aplicar políticas do AD RMS para documentos PDF em ambientes do Exchange
Outra maneira comum de as empresas compartilharem arquivos é através de e-mails. Um
servidor Exchange em um ambiente do AD RMS pode impor serviços de gerenciamento de
direitos a arquivos do Microsoft Office que são anexos de mensagens de e-mail. Semelhante a
ambientes do SharePoint, o RMS Protector do Foxit PDF Security Suite estende esses recursos
do AD RMS nesses ambientes de forma a incluir documentos PDF. O Foxit Reader com
reconhecimento do AD RMS impõe arquivos PDF protegidos por políticas do AD RMS para
operações como leitura, impressão, cópia e anotação. Para recursos de edição de PDF, o
PhantomPDF Business fornece funcionalidade de edição além dos recursos do Foxit Reader.
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Aplicar políticas do AD RMS para documentos PDF em ambientes de desktop
As empresas também compartilham arquivos localizados em seus sistemas de desktop. Nesses
ambientes, a solução Foxit PhantomPDF Business implantada em cada sistema de desktop para
compartilhamento de arquivos PDF estende esses recursos do AD RMS de forma a incluir
documentos PDF. O PhantomPDF Business também se integra perfeitamente às soluções de
desktop Microsoft Office Word, PowerPoint e Excel. O Foxit Reader com reconhecimento do AD
RMS impõe arquivos PDF protegidos por políticas do AD RMS para operações como leitura,
impressão, cópia e anotação. Para recursos de edição de PDF, o PhantomPDF Business fornece
funcionalidade de edição além dos recursos do Foxit Reader.
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Componentes do Foxit PDF Security Suite
Foxit PDF Secure RMS Protector

O Foxit PDF Secure RMS Protector é instalado em qualquer servidor SharePoint ou Exchange
que se comunica com um servidor AD RMS. Uma vez instalado, esse aplicativo estende todos os
recursos do Microsoft AD RMS para qualquer arquivo PDF publicado no SharePoint Server ou
anexado a uma mensagem de e-mail do Exchange através da aplicação de modelos de
segurança no RMS. O Foxit PDF Secure RMS Protector se integra perfeitamente a um fluxo de
trabalho do SharePoint ou do Exchange para estender de forma automática e transparente a
proteção de políticas do AD RMS para qualquer documento PDF.

Requisitos do sistema


Microsoft Office SharePoint Server (MOSS 2007, 2010 e 2013)



Microsoft Exchange Server 2010 e 2013


Windows Server 2003 (32 bits e 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits e 64 bits),
Windows Server 2012 (32 bits e 64 bits)



1 GB de memória, 10 MB de espaço livre em disco

Foxit PhantomPDF™ Business

O Foxit PhantomPDF Business estende os benefícios de controle de uso do AD RMS em
sistemas de desktop/cliente a todos os seus documentos PDF e permite que o autor tenha
controle dos recursos de documento em cada PDF. Ele também impõe a proteção por políticas
do AD RMS em operações como impressão, cópia, anotação, edição, encaminhamento e
exclusão de arquivos PDF, independentemente de esses arquivos serem baixados de um
servidor SharePoint ou de outros sistemas de desktop.

Requisitos do sistema
Sistemas operacionais


Microsoft Windows® XP Home, Professional ou Tablet PC Edition com Service
Pack 2 ou 3 (32 bits e 64 bits).
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Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate ou Enterprise
com ou sem Service Pack 1 (32 bits e 64 bits).



Windows 7 (32 bits e 64 bits)

Hardware mínimo recomendado para melhor desempenho


1,3 GHz ou mais rápido.



512 MB de RAM (Recomendado: 1 GB RAM ou maior).



700 MB de espaço disponível no disco rígido.



Resolução de tela de 800 x 600.

Foxit Reader

O Foxit Reader 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 também inclui recursos de colaboração fáceis de usar, como a capacidade de adicionar
anotações, preencher formulários e adicionar texto a documentos PDF. Ele também impõe a
proteção por políticas do AD RMS em operações como impressão, cópia, anotação, edição,
encaminhamento e exclusão de arquivos PDF, independentemente de esses arquivos serem
baixados de um servidor SharePoint, estarem anexados a uma mensagem de e-mail ou
residirem em outros sistemas de desktop.

O Foxit Reader é um dos leitores de PDF preferenciais da Microsoft para o AD RMS, o
SharePoint® 2013 e o SharePoint Online em ambientes do Office 365.

Requisitos do sistema
Sistemas operacionais


Microsoft Windows XP Home, Professional ou Tablet PC Edition com Service
Pack 2 ou 3 (32 bits e 64 bits).



Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate ou Enterprise
com ou sem Service Pack 1 (32 bits e 64 bits).



Windows 7 (32 bits e 64 bits)
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PDF Security Suite em ambientes do SharePoint
Implantar arquivos protegidos pelo AD RMS em ambientes do SharePoint é muito fácil, e o
processo é consistente com a implantação de arquivos protegidos do Microsoft Office.
Implantação por parte de gerentes de TI

Os gerentes de TI precisam seguir estas etapas simples para a implantação inicial:

1. Na Administração Central do SharePoint, insira a URL adequada do servidor Microsoft
AD RMS para estabelecer uma conexão.
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2. Na Central de Documentos do SharePoint, configure a Biblioteca de Documentos para
habilitar o serviço Microsoft AD RMS (também chamado de IRM). Esta Biblioteca de
Documentos conterá os arquivos PDF que necessitam de proteção.

3. Na página Permissão da Central de Documentos, configure usuários e permissões de
grupo para a Biblioteca de Documentos com serviços de IRM.
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Processo de proteção de autoria no SharePoint

Os autores de documentos PDF precisam seguir estas etapas simples para distribuir
documentos PDF sensíveis através do SharePoint:
1. Os autores dos documentos criam documentos PDF em seus sistemas de desktop.
2. Após a criação dos documentos PDF, os autores carregam os arquivos PDF na
Biblioteca de Documentos habilitada para serviços de IRM.
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Acesso a documentos PDF protegidos em ambientes do SharePoint

Para aqueles que precisam acessar documentos PDF protegido, é possível seguir estas etapas
simples:

1. Entre no ambiente do SharePoint, navegue até a Biblioteca de Documentos e clique no
arquivo PDF para abri-lo ou baixá-lo. Em seguida, o aplicativo cliente da Foxit (o Foxit
Reader ou o Foxit PhantomPDF) chama o cliente AD RMS, que contata o servidor RMS.
Este último, por sua vez, valida o usuário e emite uma "licença de usuário".
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2. O aplicativo cliente da Foxit então renderiza o arquivo e impõe os direitos atribuídos.
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PDF Security Suite em ambientes do Exchange
Implantar arquivos protegidos pelo AD RMS em ambientes do Exchange é muito fácil, e o
processo é consistente com a implantação de arquivos protegidos do Microsoft Office.
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Implantação por parte de gerentes de TI

Os gerentes de TI precisam seguir estas etapas simples para a implantação inicial:

1. Configure o ambiente do Exchange Server com a URL adequada do servidor Microsoft
AD RMS para estabelecer a conexão.

2. Configure regras de segurança de e-mail com o serviço Microsoft AD RMS (também
chamado de IRM) habilitado.
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3. Configure "palavras-chave" (palavras-chave são gatilhos para o AD RMS proteger
arquivos), usuários e permissões de grupo para o e-mails/anexos de e-mail com os
recursos de IRM do Exchange Server.
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Processo de proteção de autoria em ambientes do Exchange

Após a criação do PDF, os autores só precisam anexar o documento PDF confidencial a uma
mensagem de e-mail do Outlook para distribuição.
Acesso a documentos PDF protegidos em ambientes do Exchange

Para aqueles que precisam acessar documentos PDF protegido, é possível seguir estas etapas
simples:

1. Depois que o destinatário tenta abrir os documentos PDF confidenciais via e-mail, o
aplicativo Foxit chama o Cliente AD RMS, que contata o servidor RMS. Este último, por
sua vez, valida o usuário e emite uma "licença de usuário".
2. O aplicativo cliente da Foxit então renderiza o arquivo e impõe os direitos atribuídos.

PDF Security Suite em ambientes de desktop
Processo de proteção de autoria em ambientes de desktop

Para proteger arquivos em ambientes de desktop, os autores de PDFs devem seguir estas
etapas simples:

1. Os autores de documentos PDF confidenciais usam o recurso Criptografia RMS do Foxit
PhantomPDF Business (na seção Proteção) para proteger o documento.
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2. Depois de concluída a criptografia, os autores podem distribuir os arquivos PDF via email, USB etc.
Acesso a documentos PDF protegidos em ambientes de desktop

Para aqueles que precisam acessar documentos PDF protegido, é possível seguir estas etapas
simples:

1. Depois que o destinatário recebe os documentos PDF, o aplicativo Foxit chama o Cliente
AD RMS, que contata o servidor RMS. Este último, por sua vez, valida o usuário e emite
uma "licença de usuário".
2. O aplicativo cliente da Foxit então renderiza o arquivo e impõe os direitos atribuídos.
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RMS PDF Protection Tool
A RMS PDF Protection Tool criptografa e protege arquivos PDF com permissões e configurações
de autorização através de interfaces programáticas para evitar que informações confidenciais
sejam impressas, editadas e copiadas por usuários não autorizados em ambientes de Serviços
de Gerenciamento de Direitos do Microsoft Active Directory® (AD RMS). Essas interfaces
programáticas fornecem tanto CLIs (Interfaces de Linha de Comando) para os administradores
de TI executarem em scripts ou sob demanda quanto interfaces de programação em C para os
desenvolvedores incorporarem em aplicativos existentes.

Os principais recursos da RMS PDF Protection Tool incluem:
1.

Proteção (criptografia) e desproteção (descriptografia) programáticas de arquivos PDF com
políticas de direitos RMS especificadas. Protege os detalhes da implementação, permitindo
que o usuário proteja e desproteja arquivos PDF programaticamente usando algumas
interfaces simples.

2.

Proteção e desproteção de lotes de arquivos PDF. Permite a proteção de arquivos em alto
volume, sob demanda e com base em eventos.

3.

Recuperação de Modelos de Política de Direitos oficiais de servidores RMS em tempo real.

4.

Aplicação de marcas d'água de segurança dinâmicas. Marcas d'água de segurança
dinâmicas exibem automaticamente informações de identidade do observador em arquivos
PDF protegidos quando os usuários copiam informações confidenciais usando capturas de
tela, câmeras, câmeras de celular, captura de vídeo ou outros métodos semelhantes.

5.

Geração de arquivos de log de atividades que mantêm um histórico de quais arquivos estão
protegidos/desprotegidos e quando eles foram protegidos/desprotegidos.

6.

Integração para uso imediato com a FCI (Infraestrutura de Categorização de Arquivos).

7.

Design consistente com a Ferramenta de Proteção em Massa do Microsoft AD RMS e com
o SDK 2.1 do AD RMS, proporcionando uma experiência de usuário consistente para
proteger documentos PDF em um fluxo de trabalho semelhante à proteção de documentos
do Microsoft Office®. Aplica configurações uniformes de segurança e permissão entre
formatos de arquivo de documentos.
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8.

Dá suporte a qualquer ambiente de repositório de arquivos/compartilhamento de arquivos
para proteger e desproteger arquivos.

Conclusão
Aumentar o valor dos investimentos existentes em infraestrutura de TI por meio da extensão dos
serviços AD RMS a documentos PDF é um grande benefício para os profissionais de TI. O Foxit
PDF Security Suite fornece integração perfeita com o AD RMS em ambientes do SharePoint, do
Exchange e de desktop. Essa solução é facilmente instalada e implantada em toda a empresa.
O Foxit Reader está disponível para download, permitindo uma manutenção sem nenhum
aborrecimento.

Para organizações que estão usando o AD RMS para suas soluções de gerenciamento de
direitos digitais, o Foxit PDF Security Suite é a solução óbvia para proteger documentos PDF
confidenciais. Isso é possível porque ele:
1) Não exige uma nova solução para ser implantado e gerenciado
2) Tira proveito dos modelos de segurança já em vigor
3) Não requer treinamento adicional para administradores de TI
4) É transparente para os usuários finais – eles continuam a usar a mesma solução que
já aprenderam a utilizar
5) É extremamente econômico

Para ver por si mesmo como o Foxit PDF Security Suite pde estender perfeitamente o AD RMS a
arquivos PDF, faça um teste gratuito por 30 dias. Para baixar o Foxit PDF Security Suite para
uma avaliação gratuita de 30 das, clique aqui.
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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)



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



Fax:
510-405-9288



Site:
www.foxitsoftware.com



E-mail:
Vendas e informações - sales@foxitsoftware.com
Serviço de marketing - marketing@foxitsoftware.com
Suporte técnico - support@foxitsoftware.com
Perguntas sobre o site - webmaster@foxitsoftware.com
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Copyright © 2015 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 2,3

Copyright (C) 2002-2005 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.
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