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OS DOCUMENTOS SÃO 
ASSINADOS COM A FOXIT

ESIGN

O Foxit eSign é um serviço de assinatura eletrônica de vinculação legal para preparar e reunir 
documentos assinados importantes. Ele fornece uma solução completa de assinatura eletrônica. 
Carregue seu documento, crie seu modelo, adicione destinatários e envie. O Foxit eSign automatiza 
o �uxo de trabalho, fornecendo um processo contínuo para permitir que o usuário envie, assine, 
rastreie e gerencie processos de assinatura usando um navegador. Após a conclusão, você terá um 
arquivo à prova de falsi�cação de um documento legalmente assinado. Seja na web ou em 
dispositivos móveis, gerar contratos e enviá-los para assinatura eletrônica é rápido e fácil.

Automatize a assinatura de documentos

Fluxo de trabalho rápido e fácil
 


 

O Foxit eSign diminui a quantidade de “cliques” em 30-50% ao enviar um documento para assinatura.
 

 

Arraste e solte vários campos de formulário para criar documentos que podem ser assinados. 

 
 


 

 Outros campos: campo de texto, caixa de texto, data, caixa de seleção, botões de opção, listas suspensas. 

 Os campos avançados incluem os campos Anexo, Aceitar, Recusar e Proteger. 



 

 
 

 
 

 Os campos personalizados oferecem a oportunidade de prede�nir nomes e tipos de campo. 

Modelos 
reutilizáveis

  Crie modelos reutilizáveis para assinatura que permitam aos usuários reutilizar o mesmo documento 
pré-con�gurado repetidamente.  

Os campos básicos são campos de bloco de assinatura, como Nome do Signatário, E-mail, Data de 
Assinatura, Assinatura e Iniciais. 

Os campos Data, E-mail e Nome neste bloco são preenchidos automaticamente no documento no momento 
do processo de conclusão da assinatura eletrônica com base nas informações preenchidas pelo remetente.  

Os campos protegidos permitem criptografar e mascarar os dados, exceto os últimos caracteres, e 
disponibilizá-los apenas para os usuários quali�cados verem.

A guia Ordem permite que você personalize a experiência de navegação levando-os para os próximos 
campos preenchíveis de acordo com a preferência do remetente. 

Validação personalizada: as validações Regex e validações integradas permitem que você valide qualquer 
tipo de dado no campo. 

Crie documentos 
únicos ou 

reutilizáveis 
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Crie seus próprios documentos que podem ser assinados

Identidade visual 
personalizada

 

  
 

 
 

 
 

 
 

Assinatura eletrônica por 
URL ou formulário online 

integrado

 
 

 Gere links e coloque-os no seu site ou envie por e-mail. 

 Os destinatários podem simplesmente abrir o formulário online integrado ou URL, preencher o 
documento, fazer a assinatura eletrônica online com base na preferência e celebrar um contrato.   

Proteção 
 

 

Conformidade legal 

 Foxit eSign está em conformidade com padrões SOC 2 Tipo 2, eSign, SSAE 16 e FINRA. Essas 
certi�cações possibilitam à Foxit eSign oferecer assinaturas eletrônicas legalmente válidas em diversos 
países no mundo todo.

. 

Colaborar 

 

 

Integração com 
armazenamento em nuvem 

 
 

 Integrado com Google Drive, Dropbox, Box e OneDrive para permitir que os usuários abram arquivos 
dessas unid ades e enviem documentos para assinatura eletrônica.  

Assinatura presencial 
 

 

Coloque o logotipo da sua empresa no portal, envie-o por e-mail para o signatário com o link de assinatura 
online e coloque-o no portal de formulários online. 

Use a personalização de cores no portal, os formulários incorporados baseados em API e os formulários 
online de acordo com sua identidade visual.

Depois que seu domínio for autenticado, todos os e-mails de assinatura de documentos poderão ser 
enviados por meio do domínio da sua empresa, com o qual seus clientes estão mais familiarizados.

Personalize as instruções de assinatura e palavreado legal de acordo com sua exigência e coloque o 
botão Aceitar e Recusar para seus clientes ao assinar os documentos. 

A segurança é a principal prioridade ao enviar e receber contratos. O Foxit eSign oferece suporte à 
criptogra�a de 256 bits, trilhas de auditoria, conclusão certi�cada, controle de visibilidade e 
autenticação de e-mail para garantir sua segurança o tempo todo.   

Independentemente da localização dos membros da sua equipe, estejam eles no escritório, em casa ou 
do outro lado do mundo, toda a equipe pode colaborar em qualquer documento. A versão do documento 
e as edições de colaboração permitem que você conclua o trabalho em andamento, salve e aguarde a 
aprovação de todos antes de enviar o produto �nalizado.    

Permite que um signatário que está �sicamente presente para assinatura ou alguém que não tenha um 
endereço de e-mail assine eletronicamente um documento. 


