PROCURE DOCUMENTOS PDF
COM O IFILTER PARA PDF
MAIS RÁPIDO DO MERCADO
O Foxit PDF IFilter fornece uma indexação extremamente rápida, permitindo que os usuários
indexem uma grande quantidade de documentos PDF e, em seguida, localizem rapidamente os
documentos desejados especificando critérios de pesquisa. Desenvolvido com base na
interface de indexação de IFilter da Microsoft®, o Foxit PDF IFilter extrai dados de documentos
PDF e retorna os resultados do índice para softwares de mecanismo de pesquisa. Ele vai muito
além dos produtos da Adobe®, indexando o conteúdo do PDF, além de títulos, assuntos, autores,
palavras-chave, portfólios PDF, anotações, textos e dados de formulários (formulários XFA e
PDF padrão), marcadores, anexos, data/hora de criação, número de páginas e nomes dos
aplicativos de criação. Os documentos PDF podem ser pesquisados rapidamente no desktop,
em um servidor corporativo ou na Web com o uso de palavras-chave. Esses documentos PDF
podem ser arquivos, anexos de e-mail ou registros de banco de dados.

O suporte exclusivo para vários núcleos proporciona a capacidade de pesquisa mais
rápida disponível no mercado
O Foxit PDF IFilter foi projetado para desencadear o poder de computação das atuais arquiteturas avançadas de servidor
de realizar rastreamentos em altíssimas velocidades. Ao contrário de outros produtos de IFilter, ele tira proveito máximo
das atuais arquiteturas de servidor com vários núcleos, é seguro para threads e está disponível para sistemas operacionais
de 32 bits e 64 bits, o que o torna definitivamente o IFilter para PDF mais rápido domercado.

Reduz o custo total de propriedade dos clientes
Os níveis superiores de desempenho e escalabilidade do Foxit PDF IFilter diminuem o custo total de propriedade dos
clientes por meio de reduções nos custos de hardware de servidor, área ocupada do data center, energia, resfriamento e
administração.

Compatível com o seu ambiente existente
O Foxit PDF IFilter oferece suporte para vários idiomas, incluindo idiomas asiáticas e idiomas da direita para a esquerda,
com facilidade. O Foxit PDF IFilter oferece suporte para a indexação de arquivos ISO 32000-1 (que se baseiam em PDF 1.7),
PDF-A e Adobe PDF.
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Suporte de plataformas
O Foxit PDF IFilter funciona nos seguintes ambientes de mecanismo de pesquisa:
Microsoft SharePoint Server

Windows Indexing Server

Microsoft Exchange Server

FAST Search Server

Como alternativa a pesquisas interativas, consultas também podem ser enviadas programaticamente sem nenhuma
interface de usuário nos seguintes sistemas operacionais Window:
Windows Server® 2012

Windows® 8

Windows Server® 2008

Windows® 7

Windows Server® 2003

Windows® 10

Windows Server Vista®
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