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Baixar Aplicável para PhantomPDF 7.1 e superior OCR Public Este módulo foi projetado para interagir com o Foxit PDF Editor para que seja possível selecionar e pesquisar documentos PDF digitalizados ou baseados em imagem. Baixar Aplicável para PhantomPDF 7.3 e superior FileOpen O plug-in FileOpen é usado para acessar documentos
criptografados com o software FileOpen. Baixe o Foxit PDF Editor e obtenha os serviços online da Foxit, bem como muitos outros recursos muito necessários no seu desktop. Este suplemento gratuito permite aos usuários exibir, visualizar, editar e imprimir documentos em PDF no navegador. 3D Plugin Este plug-in pode ser usado para exibir os
objetos 3D. 2 Reordene os arquivos conforme necessário clicando nas setas Para cima e Para baixo ou clique no botão da lixeira para excluir um arquivo. Baixar Aplicável para Foxit PDF Reader 7.1 e superior. Produtos Empresa Suporte Nome Descrição da função Baixar Observação Firefox Plugins O Plug-in Foxit Firefox instala um Foxit PDF Reader
simples no navegador Firefox. Baixar Aplicável para PhantomPDF 8.1 e superior 3D Plugin Este plug-in pode ser usado para exibir os objetos 3D. Solutions that fit your ecosystem Full-featured solutions for maximum value Available live 24/7 support Standardize PDF technology across knowledge workers, back-end IT, & developers Products Company
Support Imprima seções/páginas do PDF diretamente dos marcadores selecionados. 4 Uma caixa de diálogo é exibida quando o agrupamento é concluído e você pode baixar o arquivo mesclado. Baixar Aplicável para PhantomPDF Mac 3.3 e superior Grow your business confidently with enterprise solutions that the world's largest companies trust.
Foxit software integrates seamlessly with your IT setup and scales with ease. Para o recurso de OCR no PhantomPDF 7.3 ou superior, o arquivo OCR Public é necessário antes de instalar um pacote de idiomas. Baixar Aplicável para Foxit PDF Reader 4.x e superior FileOpen O plug-in FileOpen é usado para acessar documentos criptografados com o
software FileOpen. Baixar Aplicável para Foxit PDF Reader 11.2 e superior Nome Descrição da função Baixar Observação Firefox Plugins O Plug-in Foxit Firefox instala um Foxit PDF Reader simples no navegador Firefox. Baixar avaliação gratuita Os painéis de páginas e anexos permitem organizá-las ao simplesmente arrastar e soltar miniaturas de
página em um documento ou de um documento para outro. Usa cores para destacar as diferenças entre dois documentos PDF para ajudar você a identificar alterações de maneira rápida e fácil. Baixar Aplicável para Foxit PDF Editor 11.2 e superior Nome Descrição da função Baixar Observação OCR Public Este módulo foi projetado para interagir
com o Foxit PDF Editor para que seja possível selecionar e pesquisar documentos PDF digitalizados ou baseados em imagem.Para o recurso de OCR no PhantomPDF Mac 3.3 ou superior, o arquivo OCR Public é necessário antes de instalar um pacote de idiomas. Baixar Aplicável para PhantomPDF 7.1 e superior PDF/A/E/X Este módulo é usado para
verificar a conformidade com os padrões PDF/A, E e X, ou converter para esses formatos. O plug-in de pesquisa e índice incluído para pesquisas de desktop no Windows permite pesquisar em PDFs por conteúdo, título, assunto, autor, palavras-chave, anotações, marcadores, anexos e muito mais. Baixar Aplicável para PhantomPDF 8.0 e superior Spell
Check Language Quando você preencher um formulário em inglês ou usar a digitação para inserir qualquer texto em inglês, essa ferramenta vai tentar encontrar erros de ortografia e destacá-los com linhas onduladas. Você só precisa de um computador, navegador e conexão com a Internet para usar o ferramenta de mesclagem de PDF da Foxit. Se
clicar com o botão direito do mouse sobre as palavras com erros ortográficos, você verá uma lista de palavras sugeridas. Baixar Aplicável para Foxit PDF Reader 9.1 e superior DocuSign Este plugin é projetado para enviar, assinar e salvar documentos PDF usando o Docusign, que é a solução de assinatura eletrônica mais amplamente usada no setor.
O ferramenta de mesclagem de PDF da Foxit é compatível com todos os computadores e sistemas operacionais. Baixar Aplicável para PhantomPDF Mac 3.3 e superior OCR Language Este módulo foi projetado para interagir com o Foxit PDF Editor para Mac que seja possível selecionar e pesquisar documentos PDF digitalizados ou baseados em
imagem. Os arquivos que você adicionou serão listados na ferramenta. Veja o tutorial Permite excluir páginas, adicionar páginas, trocar, achatar, recortar, extrair e dividir páginas PDF. Platform Support Windows Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 macOS Linux Ubuntu Desktop 14.04 ~ 16.10 Red Hat Enterprise Linux Server 6.x (64-bit)
~ 7.x SUSE 12 Linux Enterprise Server OpenSUSE 13.2 OpenSUSE Leap 42.x For users utilizing the Active Directory Rights Management Service, the following systems are supported: Ubuntu Desktop 14.04 ~ 16.10 Red Hat Enterprise Linux Server 6.x ~ 7.x OpenSUSE 13.2 OpenSUSE Leap 42.x Citrix Verified as Citrix Ready® with Citrix XenApp®
7.13 1.3 GHz or faster processor (x86 compatible) or ARM processor, Microsoft SQ1 or better 512 MB RAM (Recommended: 1 GB RAM or greater) 1 GB of available hard drive space 1024*768 screen resolution Supports 4K and other high-resolution displays 1 Arraste e solte seus arquivos PDF no nosso combinador de PDF online. Sim. Insira
identificação em documentos à medida que eles são digitalizados ou processados. 3 Clique em 'Iniciar Agora' para agrupar os arquivos PDF. Baixar Aplicável para PhantomPDF 7.0 e superior IFilter Este módulo foi projetado para interagir com o Foxit PDF Editor, permitindo que o serviço de indexação do Windows e outras tecnologias de pesquisa do
Windows façam a indexação de arquivos PDF por conteúdo, título, assunto, autor, palavras-chave, anotações, favoritos, anexos, entre outros. Baixar Aplicável para Foxit PDF Reader 7.1 e superior Spell Check Language Quando você preencher um formulário em inglês ou usar a digitação para inserir qualquer texto em inglês, essa ferramenta vai
tentar encontrar erros de ortografia e destacá-los com linhas onduladas. Adiciona, exclui, combina ou mescla páginas PDF de vários arquivos para criar novos documentos. Baixar Aplicável para PhantomPDF 7.3 e superior OCR Language Este módulo foi projetado para interagir com o Foxit PDF Editor para que seja possível selecionar e pesquisar
documentos PDF digitalizados ou baseados em imagem. Baixar Aplicável para PhantomPDF 9.1 e superior DocuSign Este plugin é projetado para enviar, assinar e salvar documentos PDF usando o Docusign, que é a solução de assinatura eletrônica mais amplamente usada no setor.
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