
Atribuir e gerenciar chaves de licença para usuários

O Foxit Admin Console permite que os administradores gerenciem as licenças Foxit e as atualizações de produtos de suas organizações por meio de um 
portal da Web centralizado. Os principais recursos do Foxit Admin Console incluem:

O Foxit Admin Console é um portal baseado em nuvem que serve como um local central para 
administradores gerenciarem produtos Foxit e serviços em nuvem em toda a organização. O Foxit 
Admin Console pode ser implantado na AWS e hospedado pela Foxit (nuvem pública) ou localizado 
nos servidores do cliente (no local) e totalmente mantido pela equipe do cliente. ADMIN
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Con�gurar as chaves de licença

Adicione usuários manualmente ou conectando-se ao SSO e ao Active Directory para 
obter acesso seguro às informações do usuário.

Gerencie vários usuários em grupos, como departamentos e equipes de projeto, sem 
precisar especi�car e aplicar sua con�guração a cada usuário individualmente.

Atribuir chaves de licença aos usuários Atribua/altere/cancele a atribuição de licenças e veja os detalhes dos usuários 
atribuídos.

Visualizar o resumo das licenças e 
dos produtos

Mostre todos os produtos e serviços da Foxit que você adquiriu, quantas licenças 
estão disponíveis e são usadas para cada produto.

Forneça um resumo do uso de cada produto e serviço da Foxit na sua organização.

https://www.foxit.com/kb.html


Resumo de licenças e produtos
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Con�gurar a atualização interna dos pacotes
(apenas ambientes no local)

Gerencie e automatize o processo de atualização do software de desktop. O servidor 
de atualização baixará automaticamente as atualizações dos servidores Foxit e as 
disponibilizará nos servidores do cliente. Envie atualizações aos usuários por push, 
exigindo que elas sejam instaladas.

Con�gurar servidor de e-mail (apenas
ambientes no local)

Os administradores corporativos podem con�gurar um servidor de e-mail SMTP 
usado pelo Foxit Admin Console para enviar mensagens de e-mail aos usuários 
�nais, como noti�cações de atualização e relatórios.

Visualizar os relatórios detalhados sobre os 
usos e as estatísticas dos produtos Foxit

Mostra grá�cos sobre as estatísticas da empresa, incluindo o número total de licenças, 
licenças atribuídas, licenças ativadas e usuários ativos. Os administradores podem 
especi�car quais estatísticas serão exibidas ou exportar os dados desejados conforme 
necessário.

Personalizar as informações da marca 
da empresa

Os administradores podem personalizar ou modi�car o logotipo da janela de login do 
Foxit PDF Editor em clientes (apenas ambientes no local) e modelos de e-mail que são 
usados para enviar e-mails para usuários �nais, para combinar com a marca da sua 
empresa.

Autenticação do Windows 
(apenas ambientes no local)

Permite que os usuários façam login em aplicativos com suas credenciais do 
Windows. Para empresas que habilitaram domínios do Active Directory (AD), os 
administradores podem con�gurar suas informações de domínio do AD no Admin 
Console para permitir que os usuários do AD ativem produtos automaticamente 
fazendo login com suas contas do AD.

Visualizar os registros de ação 
do administrador

Acompanhe as ações dos administradores no Admin Console e os dados do usuário 
coletados dos clientes. Os Registros de conteúdo fornecem três tipos de registros: 
Registros de operação do administrador, Registros de atualização interna e 
Registros revertidos.

Gerenciar produtos e serviços em 
nuvem da Foxit

Lista todos os pacotes principais e pacotes de plug-in que foram baixados, estão 
sendo baixados e não foram baixados com êxito do servidor Foxit. Você pode 
�ltrar/excluir pacotes e restringir quais pacotes estão disponíveis para usuários 
�nais, aprovando a distribuição. (Apenas ambientes no local)

Visualize informações detalhadas para cada produto, incluindo o tempo de expiração, 
o número da versão do software e o número de licenças usadas (atribuídas) do total 
de licenças disponíveis.

https://www.foxit.com/kb.html

