
Editor de PDF para Windows ou macOS

Edite documentos PDF facilmente no aplicativo Foxit PDF Editor para Windows e macOS.
Faça OCR e converta documentos digitalizados em texto selecionável e pesquisável.
Compare e organize documentos PDF.
Assine eletronicamente documentos PDF no aplicativo Foxit PDF Editor.
Integração com vários sistemas de gestão de conteúdo populares, como o SharePoint e o 
iManage.
Criptografia de senhas e certificados e conformidade com o FIPS.
Conformidade com a Seção 508.
Trabalhe em PRC 3D.

O Foxit PDF Editor Pro + permite a criação rápida e fácil de documentos PDF com aparência profissional para criar assinaturas eletrônicas reconhecidas 
juridicamente e proteger informações confidenciais. Os recursos em destaque que o Foxit PDF Editor Pro + oferece incluem:

O Foxit PDF Editor Pro + oferece aos usuários uma solução pronta e econômica para trabalhar com documentos e formulários 
PDF de forma segura. Ele oferece uma plataforma repleta de recursos para visualizar, criar, editar, colaborar, compartilhar, 
proteger, organizar, exportar, aplicar OCR e assinar eletronicamente documentos PDF. O Foxit PDF Editor Pro + oferece recursos 
de edição de documentos PDF on-line e em dispositivos móveis. O Foxit PDF Editor Pro + fornece os recursos de assinatura 
eletrônica de PDFs e também gerencia o fluxo de trabalho completo da assinatura eletrônica. O Foxit PDF Editor Pro + oferece 
os recursos certos pelo preço certo para criar documentos PDF com aparência profissional. Com sua funcionalidade para 
empresas, integração e recursos de implantação em massa, combinados à sua acessibilidade, ele é uma ótima alternativa para 
avaliar quando expiram as assinaturas anuais das soluções de PDF existentes. O Foxit PDF Editor Pro + está disponível para 
Windows, macOS, iOS, dispositivos móveis e nuvem.

OS RECURSOS NECESSÁRIOS A UM PREÇO ACESSÍVEL
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Sistemas operacionais

Windows
Windows 11 ou Windows 10

Microsoft Office® 2010 ou versão mais recente (necessário 
para alguns recursos de criação de PDF)

Verificado como Citrix Ready® com Citrix XenApp® 7.13

Gerencie o fluxo de trabalho 
de assinaturas eletrônicas 

com o Foxit eSign

Concede acesso ao Foxit eSign, uma solução de assinatura eletrônica reconhecida juridicamente 
que é usada para preparar, enviar, assinar e gerenciar documentos digitais importantes.
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 de aceite/recusa.
Envie documentos mais rápido utilizando nossa biblioteca de modelos pré-definidos para 
personalizar e enviar formulários comuns do setor.
Identidade visual personalizada e customização.
Use assinaturas eletrônicas com confiança, sabendo que todas as assinaturas atendem aos 
requisitos legais e regulatórios da ESIGN, UETA e eIDAS.

Hardware mínimo recomendado para
melhor desempenho

Windows

Processador de 1,3 GHz ou mais rápido (compatível com x86) ou 
processador ARM, Microsoft SQ1 ou melhor

512 MB de RAM (recomendado: 1 GB ou mais de RAM)

2 GB de espaço disponível no disco rígido

Resolução de tela de 1024*768

Com suporte para 4K e outras exibições de alta resolução

REQUISITOS DO SISTEMA
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Edit PDFs on-line com o Foxit
PDF Editor na nuvem

Concede acesso aos recursos de edição e colaboração de PDF do Foxit PDF Editor para Nuvem, que é 
um editor de PDF baseado na nuvem.
Concede acesso aos recursos de integração do Foxit PDF Editor para Nuvem com MS Teams, 
SharePoint e Office 365.

Edite, compartilhe e colabore em 
PDFs em dispositivos móveis

Concede acesso ao aplicativo Foxit PDF Editor for Mobile, que traz o poder das mais modernas 
tecnologias de PDF da Foxit ao seu alcance. Crie, edite, compartilhe e colabore facilmente em 
PDFs com o Foxit PDF Editor for Mobile.

macOS
macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11, macOS 12 ou macOS 13

Microsoft Office® 2016 ou versão mais recente (necessário para 
alguns recursos de criação de PDF) macOS

Processador Intel ou processador Apple Silicon

1 GB de memória RAM

5 GB de espaço disponível no disco rígido

Resolução de tela de 1024*768

iOS

iOS 11 ou posterior

Android

Android 4.4 ou superior (para usuários que utilizam o recurso 
AIP, é necessário o Android 6 ou superior)

Navegadores (para o PDF Editor Online)

Internet Explorer 11 ou superior, Microsoft Edge, Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Opera

https://www.foxit.com/kb.html

