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Conformidade com os padrões WCAG 2.0 — Torne seus documentos utilizáveis para todos
Todas as soluções da PhantomPDF seguem a WCAG 2.0 AA, o mais alto padrão de acessibilidade, garantindo que os 
documentos possam ser lidos por pessoas com deficiência e por software de leitura de tela.

Marcação Automática — Elimine processos manuais
O recurso de marcação automática do PhantomPDF converte um arquivo não corrigido em um documento acessível em 
questão de minutos, economizando tempo, esforço e dinheiro. O Documento com Marcação Automática identifica e 
classifica todos os elementos do seu documento: texto, títulos, imagens, tabelas, listas, campos de formulários e muito mais.

Assistente de Ação — Orientação passo a passo para automatizar a acessibilidade
Prepare todos os passos necessários antes de marcar um documento. O Assistente de Ação orienta você em um guia de 
instalação rápido e essencial para tornar a correção o mais livre de erros possível.

Ordem de Leitura da Área — Reordene o conteúdo da maneira mais fácil
A maneira tradicional de definir a ordem de leitura é repetitiva e propensa a erros. A Ordem de Leitura da Área é um 
recurso exclusivo do PhantomPDF que fornece uma maneira mais rápida e intuitiva de organizar como o conteúdo do 
documento deve ser lido. Basta desenhar áreas em torno das propriedades especificadas em uma página e reorganizar a 
ordem da maneira que você deseja que o software de leitura de tela leia.

Texto Alternativo — Adicione texto suplementar de uma só vez
Adicionar texto alternativo às imagens de um documento é um dos princípios mais básicos de acessibilidade. Em vez 
de passar por um documento manualmente, o recurso Texto Alternativo do PhantomPDF detecta automaticamente 
todas as imagens e permite definir o texto alternativo ou designá-lo como uma imagem decorativa.

Verificação de Acessibilidade — Verifique instantaneamente os níveis de acessibilidade
A Verificação de Acessibilidade executa um relatório detalhado para ajudá-lo a avaliar se seus arquivos PDF marcados 
atendem aos padrões de acessibilidade WCAG 2.0. O relatório identifica áreas problemáticas em seu documento e como 
corrigi-las, poupando você de adivinhações.

Acessibilidade facilitada com o 
Foxit PhantomPDF Business

A correção de um único documento para acessibilidade requer recursos em mão de obra e 
tempo. O PhantomPDF possui todas as ferramentas para cumprir requisitos governamentais e 
internacionais para transformar rapidamente arquivos digitalizados e originalmente digitais em 

documentos compatíveis com a Seção 508, acessíveis para usuários com deficiências 
visuais e móveis.
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Marcação automática avançada
Para funcionar corretamente, os leitores de tela e outras tecnologias de assistência requerem dados da camada de texto. 
Economize tempo e reduza custos com uma solução que criará automaticamente PDFs marcados a partir de arquivos 
eletrônicos e documentos digitalizados não estruturados.

Melhor experiência do cliente
Em uma pesquisa da WebAIM de 2015 sobre as preferências dos usuários de leitores de tela, cerca de 50% dos 
entrevistados consideraram PDFs difíceis de ler. Melhore a experiência do cliente criando PDFs que as pessoas que 
usam leitores de tela podem entender e trabalhar. Documentos acessíveis podem ser gerados nos formatos PDF/A-1a, 
PDF/A-2a e PDF/A-3a.

Conformidade de acessibilidade para PDF
Evite ações judiciais e problemas com órgãos reguladores trabalhando de acordo com padrões de conformidade de 
acessibilidade. Podemos ajudar organizações educacionais, governos e outras indústrias regulamentadas a cumprir cerca 
de 508 mandatos e evitar litígios dispendiosos.

Manuseio de documentos digitais
Preserve, melhore ou substitua estruturas de marcação existentes em documentos digitais para processamento flexível 
de acessibilidade de acordo com as suas necessidades.

Otimização de documentos
Torne seus documentos mais eficientes para trabalhar, reduza os custos de propriedade e atenda aos requisitos de 
conformidade usando a tecnologia de conversão de PDF automatizada e pronta da empresa. Torne seus arquivos 
altamente compactados, pesquisáveis e acessíveis com automação em larga escala.

Ajuste à sua estratégia de modernização de TI
Use a marcação automática e a conversão de PDF em uma estrutura tradicional de pastas do servidor ou implemente como 
um serviço da Web feito para a nuvem com ferramentas robustas de integração.

Um software serve para todos
Documentos originalmente digitais ou digitalizados, estruturados ou não estruturados, nossas soluções podem lidar com 
tudo. O PDF Compressor usa vários métodos para garantir que, independentemente do tipo de documento, você possa 
obter marcações mais precisas da maneira que fizer mais sentido para seus documentos e processos.

Automatize a acessibilidade de 
documentos de alto volume

Foxit PDF Compressor / Rendition Server
A conformidade com os padrões de acessibilidade de documentos digitais pode parecer uma 

tarefa assustadora. Perca menos tempo marcando manualmente os documentos usando a 
automação para criar materiais mais acessíveis como parte do seu processo de 

geração de documentos.


