PDF'S WORDEN
GEMAAKT MET FOXIT

PDF EDITOR
PRO

Foxit PDF Editor Pro is een rendabele oplossing voor zakelijke professionals om veilig met
PDF-documenten en -formulieren te werken. Deze biedt een volledig functioneel platform waarmee
u PDF's kunt weergeven, maken, bewerken, delen, beveiligen, organiseren, exporteren en elektronisch
ondertekenen, kunt samenwerken in PDF's en OCR kunt toepassen op PDF-documenten. Foxit PDF
Editor Pro biedt extra mogelijkheden voor bewerking, samenwerking en beveiliging die nodig zijn in
grotere organisaties of specifieke markten. Met zijn functionaliteit op bedrijfsniveau en mogelijkheden
voor integratie en massa-implementatie in combinatie met zijn betaalbaarheid is het een geweldig
alternatief om te overwegen wanneer jaarabonnementen van bestaande PDF-oplossingen aflopen.

EDITOR

Inhoud en lay-out bewerken zoals in een tekstverwerker

DE PDF-OPLOSSING DIE BEDRIJVEN ZOEKEN
Foxit PDF Editor Pro stelt u in staat snel en eenvoudig PDF-documenten met een professionele uitstraling te maken en biedt geavanceerde
bewerkingsmogelijkheden, mogelijkheden om documenten op een veilige manier elektronisch ondertekenen en krachtige beveiliging om gevoelige gegevens
te beschermen. Belangrijke functies van Foxit PDF Editor Pro zijn:

PDF's geavanceerd bewerken

U kunt pagina's uit meerdere PDF-bestanden toevoegen, verwijderen of combineren om nieuwe
PDF-documenten te maken.
In het deelvenster met miniaturen kunt u pagina's eenvoudig opnieuw rangschikken door
miniatuurafbeeldingen van pagina's binnen een document of tussen documenten te slepen en
neer te zetten.
U kunt pagina's verwijderen, toevoegen, omwisselen, afvlakken, bijsnijden en extraheren in een
PDF-document.

PDF ordenen

Converteert gescande inhoud naar bewerkbare en doorzoekbare tekst.

OCR-tekstherkenning
Gescande documenten bewerken
PDF-inhoud exporteren

Redactie

Foxit
Landgrafenstr. 14
10787 Berlin, Duitsland

Herkent tekstvakken automatisch en stelt gebruikers in staat alinea's te bewerken met naadloze
dynamische aanpassing van alinea's zoals in een tekstverwerker.
Wijzig tekst, objecten, indeling, organisatie en lay-out met krachtige
documentbewerkingsmogelijkheden.
Voeg tekst, afbeeldingen en video toe aan uw PDF-document.

Met de modus Bewerkbare tekst kan het resulterende bestand waarvoor OCR is uitgevoerd, worden
bewerkt met behulp van Alinea's bewerken.
Deel PDF-inhoud eenvoudig door deze te exporteren naar Microsoft Word, PowerPoint en Excel en naar
RTF-, HTML-, tekst- en afbeeldingsbestandsindelingen.
Verwijdert zichtbare tekst en afbeeldingen permanent uit PDF-documenten om vertrouwelijke
informatie te beschermen. Met Zoeken en redigeren kunt u informatie in grotere bestanden
beveiligen.

Verkoop: +49 30 21 78 36 90
Of +49 30 39 40 50 20
Ondersteuning: +49 30 21783691

© Foxit Software Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

Ondersteuningscentrum
www.foxit.com

Integratie met CMS-systemen
(Content Management System)
Standaard- en XFA-formulieren invullen
Elektronische formulieren
ontwerpen en ontwikkelen

PDF-documenten beveiligen

Integratie met veel populaire CMS-systemen, zoals SharePoint en iManage.
Ondersteunt interactieve en niet-interactieve PDF-formulieren.
Met de XFA-invulfunctie (XML Form Architecture) kunt u gebruikmaken van bestaande
XFA-formulieren.
Converteert uw huidige formulieren naar elektronische PDF-formulieren.
Eenvoudig te gebruiken tools voor fomulierontwerp waarmee u formulieren kunt maken via
automatische herkenning en naamgeving van formuliervelden.
Beheer de toegang door beveiliging met wachtwoorden/certificaten.
Integratie met Microsoft Azure Information Protection (AIP).
FIPS-naleving.

PDF-documenten elektronisch ondertekenen

Als Foxit eSign is geïntegreerd in Foxit PDF Editor, kunt u de volgende handelingen direct vanuit PDF
Editor uitvoeren:
Gemakkelijk zelf een Foxit eSign-account registreren.
Zelf PDF-documenten elektronisch ondertekenen.
Handtekeningen van meerdere mensen verzamelen en de handtekeningenworkflow beheren
vanuit PDF Editor.

Onderteken PDF-documenten

U kunt PDF-documenten verzenden, ondertekenen en opslaan met behulp van DocuSign.
Valideer en onderteken documenten met behulp van digitale handtekeningen.
Onderteken met uw eigen handtekening of gebruik een opgeslagen afbeelding als handtekening
met behulp van PDF ondertekenen.
Maakt PDF-documenten toegankelijk voor mensen met beperkingen.

Sectie 508-naleving
PDF-editor die gereed is voor RPA

Stelt RPA-ontwikkelaars in staat om functies die door Foxit PDF Editor worden uitgevoerd eenvoudig
op te nemen in hun RPA-werkstromen.
Met certificering van marktleider UiPath.
Open, lees en maak PDF-portfolio's.
Voer zoekopdrachten uit binnen één bestand en/of alle bestanden in het portfolio.

PDF-portfolio's
PDF/A-, E- en X-validatie en -aanmaak

Controleert of het document voldoet aan de PDF/A-1a- of PDF/A-1b-, PDF/E- en PDF/X-standaarden.
Sla een gedefinieerde set opdrachten op en voer deze opdrachten vervolgens uit voor een
PDF-bestand om uw werkstromen te automatiseren en tijd en moeite te besparen.

Actiewizard

3D-PRC-bestanden maken en weergeven

Geef 3D-PDF's in PRC-indeling weer.
Maak 3D-PDF's van DWG-bestanden.
Meet 3D-objecten.
Maak opmerkingen over 3D-ontwerpen.
Voeg een 3D-model toe aan een pagina.
Verplaats en verwijder het 3D-canvas en wijzig het formaat.

SYSTEEMVEREISTEN
Besturingssystemen
Windows
Windows 11, 10, 8
Microsoft Office® 2010 of later (vereist voor sommige functies voor
het maken van PDF's)
Geverifieerd als Citrix Ready® met Citrix XenApp® 7.13

Aanbevolen minimale hardware voor betere prestaties
Windows
Processor van 1,3 GHz of sneller (compatibel met x86) of ARM-processor,
Microsoft SQ1 of beter
512 MB RAM (aanbevolen: 1 GB RAM of meer)
2 GB beschikbare ruimte op de harde schijf
Schermresolutie van 1024 x 768
Ondersteunt 4K en andere weergaven met hoge resolutie
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Met het tabblad Organiseren en de miniatuurweergave kunnen
gebruikers pagina's manipuleren binnen een of meer bestanden
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