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Foxit PDF Editor Pro
PDFs são criados com o Foxit  
O Foxit PDF Editor Pro fornece uma solução econômica para que profissionais de negócios trabalhem de forma 
segura com documentos e formulários em PDF. Ele fornece uma plataforma repleta de recursos para visualizar, 
criar, editar, colaborar, compartilhar, proteger, organizar, exportar, aplicar OCR e assinar PDFs. O Foxit PDF 
Editor Pro fornece recursos adicionais de edição, colaboração e segurança necessários em organizações 
maiores ou mercados específicos. Com sua funcionalidade para empresas, integração e recursos de implantação 
em massa, combinados à sua acessibilidade, ele é uma ótima alternativa para avaliar quando as assinaturas 
anuais das soluções PDF existentes expiram.

Edição de conteúdos e layout como o de um processador de texto

 

A solução de PDF que as empresas estão procurando  
O Foxit PDF Editor Pro permite a criação rápida e fácil de documentos PDF de aparência profissional, recursos de edição avançada e segurança de alta 
capacidade para proteger informações confidenciais. Os principais recursos do Foxit PDF Editor Pro incluem:  

Edição avançada de PDFs 

 Identifica automaticamente caixas de texto e permite que os usuários editem parágrafos 
com redistribuição perfeita, como um processador de texto. 

 Modifica textos, objetos, formatos, organização e layout com poderosos recursos de 
edição de documentos.  

 Adiciona textos, imagens e vídeos ao seu documento PDF. 

 
 

 Admin Console: fornece à TI a capacidade de gerenciar facilmente grandes números de 
licenças do Foxit PDF Editor Pro. 

 Update Server: permite que a TI gerencie e automatize melhor o processo de atualização 
do software. 

Organizar PDF
 

 Adiciona, exclui ou combina páginas de vários arquivos PDF para criar novos 
documentos PDF.

  

O painel de miniatura permite reorganizar as páginas simplesmente arrastando e soltando 
miniaturas de página dentro de um documento ou de um documento para outro. 
Exclui, adiciona, troca, achata, recorta e extrai páginas em um documento PDF. 

Reconhecimento de texto por OCR  Converte o conteúdo digitalizado em texto editável e pesquisável. 

Edição de documentos digitalizados  O modo de texto editável permite que o arquivo resultante gerado pela aplicação de OCR  
seja editado com o uso da edição de parágrafo. 

Exportar conteúdo do PDF  Compartilhe facilmente o conteúdo do PDF exportando para o Microsoft Word, o 
PowerPoint e o Excel, e para os formatos RTF, HTML, de texto e de imagem. 

Redação 
 Remove permanentemente textos e imagens visíveis de documentos PDF para proteger 

informações confidenciais. Pesquisar e Redigir ajuda a proteger as informações em 
arquivos maiores. 

Administrador da Empresa: Foxit Admin
Console e Update Server (produtos opcionais

adquiridos separadamente)
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Sistemas operacionais

Windows
      Windows 10, 8, 7.

             Microsoft Office® 2010 ou versão mais recente (necessário para alguns 
             recursos de criação de PDF).
             Verificado como Citrix Ready® com Citrix XenApp® 7.13

 

 

 
 Integração com muitos Sistemas de Gestão de Conteúdo populares, como o 

SharePoint e o iManage. 

 
  
 O preenchimento de formulários XFA (XML Form Architecture) permite aproveitar os 

formulários XFA existentes. 

 

Converte seus formulários atuais em formulários PDF eletrônicos. 
 Ferramentas de design de formulário fáceis de usar que permitem criar formulários 

por meio do reconhecimento automatizado de campos de formulário e nomenclatura. 

 
 Controla o acesso por meio da proteção com senhas/certificados.  

Integração ao Microsoft Azure Information Protection (AIP).  
Conformidade com o FIPS 

 

Envie, assine e salve documentos PDF usando o DocuSign.  
 Valide e assine documentos usando assinaturas digitais. 
 Assine com a sua própria caligrafia ou aplique uma imagem salva como assinatura 

usando o recurso Assinar PDF. 

  Permite o acesso a documentos PDF para pessoas com deficiência. 

 
Permite aos desenvolvedores de RPA facilmente incorporar funções realizadas no 
Foxit PDF Editor a seus fluxos de trabalho de RPA.  

 Certificado com UiPath líder do mercado. 

 
Abre, lê e cria portfólios PDF. 
Realiza pesquisas em um único arquivo e/ou em todos os arquivos no portfólio. 

  Verifica se o documento é compatível com os padrões PDF/A-1a ou PDF/A-1b, 
PDF/E e PDF/X.

  

 
 

   
 

 

Oferece suporte para formulários PDF interativos e não interativos.

Renderize PDF PRC 3D.
Crie PDFs 3D a partir de arquivos .DWG.
Meça objetos 3D.
Comente em projetos 3D.
Adicione um modelo 3D a uma página.
Mova, exclua e redimensione a tela 3D.

Criar e renderizar PRC 3D

Requisitos do sistema

Hardware mínimo recomendado para melhor desempenho

Windows 

 

Processador de 1,3 GHz ou mais rápido (Compatível com x86).

 

512 MB de RAM (Recomendado: 1 GB de RAM ou mais).

 

2 GB de espaço disponível no disco rígido.

 

1024*768 de resolução de tela.
Suporta 4K e outras exibições de alta resolução.

 
A exibição Miniatura e a Aba Estruturar ajudam os 
usuários a manipular páginas com um arquivo e 

entre arquivos.

 

Integração do Sistema de Gerenciamento de 
Conteúdo

Preenchimento de formulários padrão e XFA

Design e desenvolvimento de formulários 
eletrônicos

Proteção de documentos PDF

Assinar documentos PDF

Conformidade com a Seção 508

Editor de PDF pronto para RPA

Portfólios PDF

Validação e criação de PDF/A, E e X

Assistente de Ação
Salve um conjunto definido de comandos e, em seguida, execute esses comandos em 
qualquer arquivo PDF, automatizando seus fluxos de trabalho e poupando 
tempo e esforços.


