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Experimente a magia da verdadeira assinatura móvel, convenientemente 
em qualquer lugar e na palma da sua mão! A solução de aplicativo móvel 
Foxit eSign para iOS apresenta funcionalidade completa para assinaturas 
eletrônicas de documentos digitais juridicamente vinculativos. Prepare, 
envie, assine e gerencie documentos em tempo real de praticamente 
qualquer local com acesso à Internet e diretamente do seu dispositivo 
Apple. Basta carregar seu documento, criar seu modelo, designar 
destinatários e enviar para assinatura com apenas alguns toques, onde quer 
que você esteja. Além disso, o modo o�ine permite que você assine 
documentos em locais sem Internet disponível e sincronize esses 
documentos concluídos quando voltar a se conectar. Após a conclusão, 
você terá um documento inviolável e legalmente assinado que poderá ser 
usado para praticamente qualquer função.

INTRODUÇÃO
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CRIE, ENVIE E ASSINE DE QUALQUER
LUGAR

Baixe o aplicativo Foxit eSign no seu dispositivo iOS preferido (iPad, iPhone, iPod Touch), 
diretamente e rapidamente com a conveniência da Apple Store

Carregue documentos em praticamente qualquer formato de arquivo (incluindo DOC, DOCX, 
XLSX, XLS, PPT, PPTX, CSV, TXT, RTF e PNG) e converta-os em PDF em um piscar de olhos

Prepare seus documentos para assinatura com rapidez e facilidade, arrastando e soltando 
campos de assinatura, campos de data, campos de entrada de dados e opções de campo 
avançadas, como hiperlinks e opções para aceitar/recusar

Simpli�que o processo de envio gerando um link de assinatura exclusivo com um único clique 
para clientes de e-mail, permitindo que os destinatários assinem em qualquer dispositivo 
conectado à Internet

Continue o trabalho de preparar, assinar e gerenciar documentos usando o modo o�ine 
mesmo quando estiver desconectado da Internet: basta sincronizar e enviar o conteúdo 
quando você voltar a se conectar

MAIOR PRODUTIVIDADE
Faça muito mais com a nossa interface baseada em �uxos de trabalho intuitivos e paralelos 
que orienta você com �uidez desde a criação do modelo até o envio e o armazenamento, 
proporcionando uma experiência mais simpli�cada e e�ciente

Colabore e desfrute de uma experiência mais simpli�cada e consistente com a sua equipe, 
permitindo que documentos e modelos sejam compartilhados e editados entre usuários em 
locais diferentes

Aumente a produtividade da sua equipe implementando o uso do nosso aplicativo para iOS 
para uso em campo mais rápido, conclusão de ordens de trabalho, fechamento de contratos e 
muito mais

Use o modo o�ine para garantir que a capacidade de assinatura con�ável está sempre ao seu 
alcance, mesmo quando não houver conectividade com a Internet

Reduza o tempo de conclusão salvando formulários e documentos usados com frequência 
que você e a sua equipe podem usar como modelos na sua biblioteca pessoal

MELHOR EXPERIÊNCIA PARA OS 
CLIENTES

Simpli�que a experiência dos signatários enviando rapidamente documentos para assinatura 
conveniente em qualquer lugar e para os dispositivos preferidos deles
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Leve o processo de assinatura diretamente aos signatários no seu dispositivo iOS preferido 
para agilizar o fechamento de contratos, facilitar aprovações e até mesmo obter 
consentimentos médicos urgentes

Reduza os tempos de integração de clientes com o nosso design fácil de usar e orientações 
simples de assinatura passo a passo

Oriente facilmente os destinatários quando você não estiver presente, estabelecendo funções 
de signatário, preenchendo informações previamente e marcando campos obrigatórios nos 
documentos

Estabeleça uma assinatura ordenada e mantenha as coisas sempre em movimento 
organizando sequências de signatários para vários signatários

SOLUÇÕES MÓVEIS PERSONALIZADAS
PARA IOS

Gere código e URLs para incorporar ao seu site de maneira rápida e fácil documentos 
assináveis para preenchimento de formulários reconhecíveis e com a marca da sua empresa

Automatize tarefas e processos de assinatura usando integrações prede�nidas disponíveis 
para milhares de aplicativos populares por meio do Zapier

Revise, preencha e assine documentos enviados a você por outros aplicativos móveis

JURIDICAMENTE VINCULATIVAS
Use assinaturas eletrônicas com con�ança, sabendo que todas as assinaturas móveis atendem 
aos requisitos legais e regulamentares da ESIGN, da UETA e do eIDAS

Garanta documentos assinados admissíveis em tribunal com recursos antiviolação e relatórios 
de auditoria detalhados

MAIOR CONFORMIDADE
Atenda e supere os requisitos de conformidade do setor (como o HIPAA, FERPA, FINRA, CFR 
Seção 11/Título 21, CCPA e muito mais), tudo por meio da nossa solução de assinatura móvel 
para iOS

Utilize recursos, como autenticação baseada em conhecimento (KBA), para garantir mais 
facilmente a conformidade com formulários do IRS, documentação do CFR Seção 11/Título 21, 
documentos bancários e muito mais
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SEGURANÇA DINÂMICA
Fique tranquilo sabendo que a conformidade com o SOC 2 Tipo 2 e os princípios de con�ança 
da AICPA de privacidade, con�dencialidade, segurança, integridade de processamento e 
disponibilidade são rigorosamente aplicados em todos os documentos e em todos os 
dispositivos

Mantenha a residência de dados locais com dados con�áveis dos EUA e da UE em 
conformidade com o SOC 2 Tipo 2 e o PCI

Garanta segurança e privacidade ideais com nossas rigorosas regras de segurança de rede e 
controles de �rewall, juntamente com criptogra�a de 256 bits, que permite que os seus 
documentos sejam bloqueados e permaneçam sempre protegidos

MELHOR GERENCIAMENTO REMOTO
Gerencie a acessibilidade e as permissões mesmo fora do escritório por meio da criação de 
funções de usuário e da atribuição de gerentes, restringindo assim a visualização e a edição 
de documentos conforme necessário

Estabeleça vários níveis e con�gurações de acesso dos usuários para ajudar a impor e limitar 
o acesso a documentos

Use recursos, como campos de acesso seguro, para manter a con�dencialidade, protegendo 
as informações privadas inseridas em campos que bloqueiam a visualização de usuários não 
autorizados

Garanta documentos precisos e válidos por meio de opções de veri�cação de identidade, 
como a autenticação de dois fatores (2FA) e multifator (MFA), permitindo que você estabeleça 
e comprove identidades de assinantes durante todo o processo de assinatura móvel
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