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Foxit PDF Reader beschikt over een volledige set tools
om aantekeningen te maken of opmerkingen te maken.

PDF-documenten elektronisch ondertekenen Gemakkel�k zelf een Foxit eSign-account registreren.
Zelf PDF-documenten elektronisch ondertekenen.
Handtekeningen van meerdere mensen verzamelen en de handtekeningenwork�ow 
beheren vanuit PDF Reader.

Als Foxit eSign is geïntegreerd in Foxit PDF Reader, kunt u de volgende handelingen 
direct vanuit PDF Reader uitvoeren:

Met Foxit PDF Reader, dat gratis beschikbaar is en overal ter wereld kan worden gedownload via websites van partners, kunt u PDF-documenten bek�ken, 
afdrukken en er met anderen aan samenwerken. De belangr�kste functies van Foxit PDF Reader:

Foxit PDF Reader is de krachtigste PDF-lezer in de branche. Het is een kleine, zeer snelle en 
veelz�dige PDF-lezer waarmee gebruikers PDF-documenten en -formulieren kunnen bek�ken, er 
aantekeningen aan kunnen toevoegen en PDF-documenten en -formulieren kunnen ondertekenen. 
Dankz� de gebruiksvriendel�ke werkbalk in de st�l van O�ce is het programma eenvoudig in gebruik 
voor bestaande O�ce-gebruikers. Foxit PDF Reader is ontworpen om tegemoet te komen aan de 
behoeften van bedr�ven en overheidsinstellingen om PDF's te kunnen weergeven. Dankz� de 
mogel�kheid om het programma op grote schaal te implementeren en de integratie met populaire 
Enterprise Content Management-systemen en cloudopslagdiensten, is het de ideale PDF-lezer 
voor een grote groep gebruikers. Het beveiligde platform van Foxit PDF Reader garandeert dat u 
zich geen zorgen hoeft te maken over kwaadaardige virussen. Foxit PDF Reader is beschikbaar voor 
Windows, macOS, iOS, Android en voor in de cloud.

Samenwerkingstools voor eenvoudig gebruik
Voeg opmerkingen of suggesties toe door aantekeningen te maken.
U kunt tekst markeren, onderstrepen of een van de vele andere tools gebruiken om de 
tekst te benadrukken.

PDF ondertekenen

Onderteken PDF's met digitale handtekeningen.
Onderteken met DocuSign-integratie.
Onderteken met uw eigen handtekening of gebruik een opgeslagen afbeelding als 
handtekening.

Eenvoudig weergeven en afdrukken van 
PDF-documenten en Formulieren

Alle compatibele PDF-documenten, PDF-formulieren (Acroforms) en XFA-formulieren
(XML Form Architecture) openen en weergeven.
U leert het product snel kennen door middel van de werkbalk in de st�l van Microsoft O�ce,
waardoor de gebruikersinterface vertrouwd aanvoelt.
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Besturingssystemen

Windows
Windows 11 of Windows 10

macOS (bek�k de matrix met functies van het OS-platform voor
ondersteunde functies)

macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11, macOS 12 of macOS 13

Linux (bek�k de matrix met functies van het OS-platform voor
ondersteunde functies)

Ubuntu Desktop 14.04 ~ 16.10
Red Hat Enterprise Linux Server 6.x (64-bits) ~ 7.x
SUSE 12 Linux Enterprise Server
OpenSUSE 13.2
OpenSUSE Leap 42.x

Citrix
Geveri�eerd als Citrix Ready met Citrix XenApp 7.13

SYSTEEMVEREISTEN

Aanbevolen minimale hardware voor betere prestaties

iOS
iOS 11 of hoger

Android
Android 4.4 of hoger (voor gebruikers die gebruikmaken van de 
AIP-mogel�kheid is Android 6 of hoger vereist)

Browsers (om online PDF's te lezen)
Internet Explorer 9 of hoger, Microsoft Edge, Google Chrome,
Mozilla Firefox, Safari en Opera

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)
1 GB beschikbare ruimte op de harde sch�f
Schermresolutie van 1024 x 768
Ondersteunt 4K en andere weergaven met hoge resolutie

Windows

Intel-processor of Apple Silicon-processor
1 GB RAM
1.2 GB beschikbare ruimte op de harde sch�f
Schermresolutie van 1024 x 768

macOS

Integratie van Microsoft SharePoint en 
Azure Information Protection (AIP)

AIP PDF-bestand ontsleutelen en versleutelen.
Ondersteunt werkstromen van Microsoft O�ce.
Ontsleutelt en opent bestanden met AIP-beveiliging op SharePoint-servers.
Naadloos PDF-bestanden in- en uitchecken in SharePoint.
Voldoet aan Microsofts IRM-bescherming voor PDF-speci�catie, aanvulling op ISO 32000.

Ondersteuning voor multimedia: Voeg afbeeldingen,
video's, koppelingen en b�lagen toe

aan elk PDF-document

Voeg multimedia toe aan PDF-bestanden, bewerk ze en speel ze af.
Voeg een afbeelding toe aan een PDF en pas de grootte, positie en weergave ervan aan.
Voeg PDF-bestanden en andere soorten bestanden toe aan een PDF-document.

Instellingen voor de veilige modus
Bescherm uzelf tegen virussen door de veilige modus te gebruiken.
Verbeter uw bescherming b� het ontvangen van PDF's.

Maken en invoegen van stempels Voeg vooraf gemaakte, zelfgemaakte of dynamische stempels toe.

Lezen van en zoeken in PDF-portfolio's
Open en lees PDF-portfolio's en voer zoekopdrachten uit binnen een enkel bestand 
en/of over alle bestanden in de portfolio.

Eenvoudig te implementeren voor een 
groot aantal gebruikers

Ondersteunt Group Policy (GPO), dat ervoor zorgt dat de instellingen van menu's en
con�guraties voor alle gebruikers gestandaardiseerd z�n.

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

Standaard en XFA-formulieren invullen
en digitale handtekening

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