
EDITOR

Koppel tekstvakken zodat bewerkte tekst dynamisch wordt aangepast binnen kolommen.

Documenten rechtstreeks als 
PDF-bestand scannen

Scant en converteert in één stap: strooml�n werkstromen door papieren documenten te converteren 
naar elektronische PDF-bestanden.

Gescande documenten bewerken
Met de modus Bewerkbare tekst kan het resulterende bestand waarvoor OCR is uitgevoerd, worden 
bewerkt met behulp van Alinea's bewerken.

PDF-documenten vergel�ken Markeert de verschillen tussen twee PDF-documenten zodat u kunt zien wat er is gew�zigd.

PDF-inhoud bewerken en w�zigen
Herkent tekstvakken automatisch. Gebruikers kunnen alinea's binnen dat tekstvak bewerken.
W�zig tekst, indeling, organisatie en lay-out met krachtige documentbewerkingsmogel�kheden.
Voegt tekst, afbeeldingen en video toe aan uw PDF-documenten.

PDF-inhoud exporteren
Deel PDF-inhoud eenvoudig door deze te exporteren naar Microsoft Word, PowerPoint en Excel en 
naar RTF-, HTML-, tekst- en afbeeldingsbestandsindelingen.

OCR-tekstherkenning Converteert gescande inhoud naar selecteerbare en doorzoekbare tekst.

Standaard- en XFA-formulieren invullen
Ondersteunt interactieve en niet-interactieve PDF-formulieren.
Met de XFA-invulfunctie (XML Form Architecture) kunt u gebruikmaken van bestaande XFA-formulieren.

Met Foxit PDF Editor kunt u snel en eenvoudig PDF-documenten met een professionele uitstraling maken, documenten op een veilige manier elektronisch 
ondertekenen en gevoelige gegevens beveiligen. Opvallende functies die Foxit PDF Editor biedt, z�n onder meer:

Foxit PDF Editor biedt gebruikers een kostene�ciënte, bedr�fsklare oplossing om veilig te werken met 
PDF-documenten en -formulieren. De editor biedt een volledig functioneel platform waarmee u PDF's kunt 
weergeven, maken, bewerken, delen, beveiligen, organiseren, exporteren en elektronisch kunt ondertekenen, 
kunt samenwerken aan PDF's en OCR kunt toepassen op PDF-documenten. Foxit PDF Editor biedt de juiste 
functies voor de juiste pr�s om PDF-documenten met een professionele uitstraling te maken. Met z�n 
functionaliteit op bedr�fsniveau en mogel�kheden voor integratie en massa-implementatie in combinatie 
met z�n betaalbaarheid is het een geweldig alternatief om te overwegen wanneer jaarabonnementen van 
bestaande PDF-oplossingen a�open. Foxit PDF Editor is beschikbaar voor Windows en macOS.
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Integratie met CMS-systemen 
(Content Management System) Integratie met veel populaire CMS-systemen, zoals SharePoint en iManage.

PDF-documenten beveiligen
Wachtwoord- en certi�caatversleuteling.
FIPS-naleving.

PDF-documenten ondertekenen

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

Sectie 508-naleving Maakt PDF-documenten toegankel�k voor mensen met beperkingen.

Bestanden met Microsoft® Azure Information 
Protection-bescherming (AIP) ontsleutelen

Gebruikers die de juiste referenties opgeven kunnen met AIP beveiligde PDF-bestanden ontsleutelen 
en weergeven en dynamische beveiligingswatermerken weergeven.

Werken met PRC in 3D
Geef 3D-PDF's in PRC-indeling weer.
Meet 3D-objecten.
Maak opmerkingen over 3D-ontwerpen.

Elektronische formulieren ontwerpen 
en ontwikkelen

Converteert uw huidige formulieren naar elektronische PDF-formulieren.
Eenvoudig te gebruiken tools voor fomulierontwerp waarmee u formulieren kunt maken via 
automatische formulierveldherkenning en u uw PDF-documenten interactiever kunt maken.

Gemakkel�k zelf een Foxit eSign-account registreren.
Zelf PDF-documenten elektronisch ondertekenen.
Verzamel handtekeningen van meerdere mensen en beheer de handtekeningswork�ow vanuit 
PDF Editor.

Als Foxit eSign is geïntegreerd in Foxit PDF Editor, is het volgende mogel�k vanuit PDF Editor:

PDF-documenten elektronisch ondertekenen

PDF ordenen

U kunt pagina's uit meerdere PDF-bestanden toevoegen, verw�deren 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 verw�deren, toevoegen, omwisselen, afvlakken, b�sn�den en extraheren in een 
PDF-document.

Besturingssystemen
Windows

macOS

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 sch�f

Schermresolutie van 1024 x 768

Ondersteunt 4K en andere weergaven met hoge resolutie

macOS

Intel-processor of Apple Silicon-processor

1 GB RAM

5 GB beschikbare ruimte op de harde sch�f

Schermresolutie van 1024 x 768

Windows 11 of Windows 10
Microsoft O�ce® 2010 of later (vereist voor sommige functies 
voor het maken van PDF's)
Geveri�eerd als Citrix Ready® met Citrix XenApp® 7.13

macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11, macOS 12 of macOS 13
Microsoft O�ce® 2016 of later (vereist voor sommige functies 
voor het maken van PDF's)
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