FICHA DE DADOS

Foxit PDF Reader
Gratuito, rápido e seguro
O Foxit PDF Reader é o leitor de PDF mais poderoso do setor. É um Leitor de PDF pequeno, muito rápido e rico em recursos
que permite aos usuários visualizar, anotar, preencher formulários e assinar documentos e formulários em PDF. Ele conta com uma
barra de ferramentas de faixa de opções fácil de usar, no estilo do Microsoft Office, que facilita o aprendizado para usuários
existentes do Office. O Foxit PDF Reader foi projetado para atender às necessidades de visualização de PDFs de empresas e
organizações governamentais. As opções de implantação em massa e a integração com os Sistemas de Gerenciamento de
Conteúdo Empresarial populares e serviços de armazenamento em nuvem tornam o leitor de PDF preferido para grandes
grupos. A plataforma segura do Foxit PDF Reader garante operações seguras contra vírus mal intencionados. O Foxit PDF Reader
está disponível para Windows, macOS, iOS, Android e nuvem.

O Foxit PDF Reader fornece um conjunto completo de ferramentas de
anotação para fazer comentários ou fazer anotações.

Leitor de PDF repleto de recursos
Distribuído gratuitamente e amplamente disponível para download em sites de parceiros de todas as partes do mundo, o Foxit PDF Reader permite que você
visualize, imprima e colabore em documentos PDF. Os recursos de destaque do Foxit PDF Reader incluem:

Visualização e impressão fáceis de documentos
e formulários em PDF

Abra e visualize todos os documentos PDF compatíveis, formulários PDF (Acroforms)
e formulários XFA (XML Form Architecture).
Conheça o produto rapidamente utilizando a barra de ferramentas ao estilo de faixa
de opções do Microsoft Office, que fornece uma interface do usuário familiar.
Adicione comentários ou sugestões usando notas.

Ferramentas de colaboração fáceis de usar

Assine PDFs com assinaturas digitais.
Assine usando a integração com o DocuSign.
Assine com sua própria caligrafia ou aplique uma imagem salva como assinatura.

Assinar PDF
Preenchimento de formulários padrão,
XFA e assinaturas digitais
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Destaque, sublinhe ou use uma das várias outras ferramentas para chamar atenção a
um texto específico.

Suporte para formulários PDF interativos e não interativos.
O preenchimento de formulários XFA (XML Form Architecture) permite aproveitar os
formulários XFA existentes.
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Microsoft SharePoint e Azure Information
Integração de Proteção (AIP)

Suporte para multimídia: Adicione imagens,
filmes, links e anexos de arquivos a qualquer
documento PDF
Configurações de modo de segurança
Criação e inserção de carimbos
Leitura e pesquisa de portfólios PDF
Fácil implementação em uma grande quantidade
de usuários
Trabalhe em conteúdo 3D em PDFs

Criptografia e descriptografia de arquivos PDF com o AIP.
Dá suporte a fluxos de trabalho do Microsoft Office.
Descriptografa e abre arquivos protegidos por AIP em servidores SharePoint.
Check-out/check-in uniforme de arquivos PDF localizados no SharePoint.
Compatível com o suplemento da Microsoft Proteção por IRM para a Especificação PDF
para o padrão ISO 32000.
Adicione/Edite/Reproduza multimídia em arquivos PDF.
Adicione uma imagem a um PDF, ajuste seu tamanho, sua posição e sua aparência.
Anexe arquivos PDF e outros tipos de arquivos a um documento PDF.
Proteja-se contra vírus usando o modo de segurança.
Aumente a proteção ao receber PDFs.
Insira ou crie carimbos dinâmicos, predefinidos ou personalizados.
Abra e leia os portfólios PDF e realize pesquisas em um único arquivo e/ou em todos os
arquivos do portfólio.
Suporte Group Policy (GPO), que padroniza o menu e as configurações em todos os
usuários.
Renderize PDF PRC 3D.
Meça objetos 3D.
Comente em projetos 3D.

Requisitos do sistema
Sistemas operacionais

Hardware mínimo recomendado para melhor desempenho

Windows
Windows 10, 8, 7

Windows
Processador de 1,3 GHz ou mais rápido (Compatível com x86).
512 MB de RAM (Recomendado: 1 GB de RAM ou mais).
1 GB de espaço disponível no disco rígido.
1024*768 de resolução de tela.
Suporta 4K e outras exibições de alta resolução.

macOS (consulte a Matriz de recursos de plataformas de sistema
operacional para conhecer os recursos com suporte)
macOS versão 10.13 ou superior
Linux (consulte a Matriz de recursos de plataformas de sistema
operacional para conhecer os recursos com suporte)
Ubuntu Desktop 14.04 ~ 16.10
Red Hat Enterprise Linux Server 6.x (64 bits) ~ 7.x

macOS
1 GB RAM
1 GB de espaço disponível no disco rígido.
1024*768 de resolução de tela.

SUSE 12 Linux Enterprise Server
OpenSUSE 13.2
OpenSUSE Leap 42.x
iOS
iOS 11 ou posterior
Android
Android 4.4 ou posterior
Navegadores (para o PDF Reader Online)
Internet Explorer 9 ou superior, Microsoft Edge, Google Chrome,
Mozilla Firefox, Safari e Opera
Citrix
Verificado como Citrix Ready com o Citrix XenApp 7.13
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