Xodo pdf android apk

Xodó PDF Reader & Editor de – a funcionalidade deste poder Android ferramenta permite não só visualizar documentos em formato PDF, mas e a edição de: destaque e chame a atenção para os parágrafos, deixe quaisquer entradas e comentários, assine documentos e assim por diante. Além de proprietários de dispositivos móveis com o KitKat e
Pirulito disponível para o recurso de impressão diretamente a partir da interface do aplicativo. Função de visualização de arquivos PDF fornece uma infinidade de configurações úteis, por exemplo, guardar páginas selecionadas em favoritos com o acesso ao material em qualquer ponto do tempo, o modo noturno para um leitor de PDF em condições de
pouca iluminação externa, contínua vertical de rolagem de páginas, o movimento rápido de seções e capítulos, procurar por palavra-chave, e muitos outros recursos interessantes. Mas a mais valiosa oportunidade de aplicação PDF Reader e o Editor da empresa Xodo Technologies Inc. – é claro poderosas perspectivas sobre a mudança do material de
origem. Escreva e desenhe a, use figuras geométricas para a seleção de texto, coloque as assinaturas digitais sob a documentos usando a SPen e outros caneta estabelecidas, suportado pelo seu dispositivo Android. Qualquer ação, por exemplo, um erro de ortografia, pode ser um toque para cancelar, o que faz o trabalho com o texto de um documento
ainda mais. Com o built-in móvel da câmera você pode tirar fotos de qualquer texto e o converter automaticamente em um arquivo PDF, disponível no futuro a qualquer mudança. Xodó PDF Reader & Editor de é uma excelente ferramenta, lidar com o que graças a sua interface intuitiva é capaz até mesmo de pessoas, longe de tecnologias modernas. É
extremamente útil é a função de utilidade é a sua integração com a nuvem de armazenamento (O Google Drive e Dropbox) – todas feitas as alterações são sincronizadas instantaneamente seleccionado o serviço. Gostaria de ler e editar no total conforto os arquivos PDF em seu smartphone? É tão fácil quanto baixar o APK desta ótima ferramenta. Mas,
como funciona e o que nos oferece? Você poderá ler, anotar, assinar e compartilhar PDF e preencher formulários. Como editar arquivos PDF no Android Xodo PDF Reader & Editor, como o próprio nome indica, é um app com o qual poderemos ler e editar arquivos em formato PDF com o nosso dispositivo Android. E ainda por cima é multifuncional,
então será possível fazer um monte de coisas com ela. Quantas vezes lutamos com um PDF para escrever ou inserir um elemento em um PDF? Agora tudo ficou muito mais fácil. Entre as principais funções desta ferramenta destacam as seguintes: Visualização de PDF e navegação fluída. Escrever diretamente no arquivo, destacar e sublinhar textos.
Escrever em um PDF em branco. Organizador de arquivos. Introdução de assinaturas, desenhos e rabiscos à mão livre. Sincronização automática com Dropbox e Google Drive. Preencher formulários e outros documentos. Converter uma imagem para o formato PDF. Modo noturno para ler em espaços escuros. E muito mais. Sem dúvida, estamos
diante uma ferramenta útil, prática e funcional que não deveria faltar em nenhum dispositivo móvel. Sobretudo, se geralmente trabalhamos com esse tipo de arquivos. Xodo é um leitor de PDF e anotador / editor de PDF tudo-em-um. Com o Xodo, você pode ler, anotar, assinar e compartilhar PDFs e preencher formulários PDF, além de sincronizar com
o Google Drive, Dropbox e OneDrive. • O mecanismo de visualização de PDF mais rápido e navegação suave • Escreva diretamente em um PDF, destaque e sublinhe texto e muito mais • Sincronize automaticamente suas edições de PDF com Dropbox, Google Drive e OneDrive • Abra arquivos do MS Office Word, PowerPoint e Excel para leitura e
anotar e salvar como PDF • Anotar PDFs com outras pessoas em tempo real • Preencher formulários PDF e assinar documentos • Fazer anotações em PDFs em branco • Organizador de arquivos poderoso • Suporte completo para PDF e compatível com Adobe Acrobat® e outros visualizadores de PDF que suportam anotações de PDF padrão •
Otimizado para tablets e telefones, o Xodo é completo e um prazer de usar • Integrado com nosso aplicativo Chrome no navegador: http: // goo .gl / IVsRl0 DESTAQUES: Leitor de PDF • Marque páginas PDF para referência futura • Modo noturno para leitura confortável de PDF em ambientes escuros • As guias permitem que você trabalhe
rapidamente em vários documentos PDF • Corte as páginas para ajustar o conteúdo com precisão em telas pequenas • Modo de leitura de refluxo mostra o texto PDF em um tamanho de sua escolha • Um índice PDF permite pular capítulos e seções • Impressão em KitKat e Lollipop • Modo de tela inteira no KitKat e superior • Desfrute da rolagem
vertical contínua enquanto visualiza nos modos de página única, duas páginas e capa • Suporte para Samsung Multi Window • Pesquisa de texto completo com lista navegável detalhada de resultados de pesquisa, rotação de página, níveis elevados de zoom e muito mais Anotador e Editor de PDF • Desenhe e digite diretamente em PDFs • Destaque,
sublinhe e riscado texto • Adicione setas, círculos, linhas e muito mais • Veja todas as anotações de relance com o resumo das anotações e apenas toque em uma para navegar para ele • Role e vire as páginas usando dois dedos enquanto faz anotações • Mesclar e dividir PDFs; girar as páginas • Otimizado para SPen e outros estiletes selecionados •
Navegador de miniaturas para excluir páginas, alterar a ordem das páginas e inserir páginas em branco Assinar e preencher formulários PDF • Preencher, salvar e enviar formulários PDF • Assinar um documento manualmente e salvar sua assinatura para reutilizar posteriormente Converter e criar • Use seu câmera para digitalizar uma página ou
abrir uma imagem existente para criar um novo PDF (tif, jpeg, gif, png) • Crie novos PDFs em branco e use o Xodo para fazer anotações Dropbox e Google Drive Sync • Sincronize automaticamente as anotações para o Dropbox ou Google Drive • Para o Dropbox, o uso de dados é minimizado enviando apenas as alterações feitas, não o documento
inteiro Gerenciador de arquivos • Renomeie, copie, mova ou exclua documentos e pastas com o gerenciador de arquivos embutido do Xodo • Os arquivos recentes podem ser acessados rapidamente e abrirão automaticamente na última página visitada • A visualização em grade mostra visualizações em miniatura de PDFs e fácil acesso aos detalhes do
arquivo Torne o Xodo melhor: Você tem uma ideia para tornar o Xodo ainda melhor? Adoraríamos ouvir isso! Adicione sua ideia e vote em outras aqui: . O interesse da comunidade desempenha um grande papel na forma como priorizamos os recursos futuros, então diga-nos o que é importante para você. PROGRAMA BETA Quer experimentar os
recursos mais recentes e ajudar a resolver quaisquer problemas antes que a atualização se torne popular? Então junte-se ao programa beta do Xodo: Xodo | Transformando a forma como o mundo funciona com PDFs | @XodoPDF | | é alimentado por PDFTron | - Nova interface de usuário para os navegadores de arquivos integrados do Xodo - Adiciona
a capacidade de adicionar marcação de texto no modo de leitura (Premium) - Adiciona a capacidade de pesquisar na lista de anotações, lista de tópicos e lista de favoritos - Adicionada fonte e um número de propriedades para rich text livre - Interface atualizada para cortar páginas - Localização de string atualizada - Várias alterações na interface do
usuário e correções de bugs - Nova interface de usuário para os navegadores de arquivos integrados do Xodo - Adiciona a capacidade de adicionar marcação de texto no modo de leitura (Premium) - Adiciona a capacidade de pesquisar na lista de anotações, lista de tópicos e lista de favoritos - Fonte adicionada e várias propriedades para texto livre rico
- Interface atualizada para cortar páginas - Localização de string atualizada - Várias alterações na interface do usuário e correções de bugs Corrigimos - Atualizações em todos os documentos e navegadores de pasta para oferecer suporte a alterações de permissão de acesso a arquivos do Android 11 - Novo tutorial de integração para o visualizador de
documentos - Novo design de interface do usuário para a tela de configurações e lista de estrutura de tópicos de documentos - Lista de anotações e marcadores agora podem ser pesquisados - Itens da lista de tópicos agora podem ser editados (requer assinatura do Xodo) - Corrigir problema somente leitura em certos arquivos - Atualizações em todos
os documentos e navegadores de pasta para suportar alterações de permissão de acesso a arquivos do Android 11 - Novo tutorial de integração para o visualizador de documentos - Novo design de interface do usuário para a tela de configurações e lista de estrutura de tópicos de documentos - Adiciona suporte de traço de tinta sensível à pressão Adiciona uma nova barra de ferramentas para preparar campos de formulário de preenchimento e assinatura - Arquivos PPT agora são suportados - Modelos de página pontilhada e iso-pontilhada estão disponíveis para criação de página - Botões da barra de ferramentas principal agora podem ser personalizados - Suporte para Android 10 - Adiciona
configuração de borracha de traço - Adiciona capacidade de recortar carimbos de imagem no documento PDF - Diversos UX melhorias e melhorias de estabilidade - Adiciona suporte a traços de tinta sensíveis à pressão - Adiciona uma nova barra de ferramentas para preparar campos de formulário de Preenchimento e Assinatura - Arquivos PPT agora
são suportados - Pontilhado e iso-pontilhado modelos de página estão disponíveis para criação de página - Os botões da barra de ferramentas principal agora podem ser personalizados - Suporte para Android 10 - Adicionar configuração de borracha de traço - Adiciona a capacidade de cortar carimbos de imagem no documento PDF - Várias melhorias
de UX e melhorias de estabilidade - Novo conjunto de ícones - Google Drive e OneDrive agora são apenas compatível com o seletor de sistema - Adiciona uma nova barra de ferramentas para preparar campos de formulário PDF - O apagador agora apagará os traços de tinta e as anotações sem tinta - Ferramenta de borracha de suporte quando o botão
principal da S Pen é pressionado - Suporte para imagens no modo de leitura - Arquivo de texto com A extensão .txt agora é suportada - Recurso de captura de tela para copiar seções de uma página PDF como uma imagem - Adicionado suporte ao idioma coreano - Várias melhorias de UX e melhorias de estabilidade - Novo conjunto de ícones - Google
Drive e OneDrive agora são suportados apenas pelo Seletor de sistema - Adiciona uma nova barra de ferramentas para preparar campos de formulário PDF - O apagador agora apagará os traços de tinta e as anotações sem tinta - Suporta ferramenta borracha quando o botão principal da S Pen é pressionado - Suporte para imagens no modo de leitura
- Arquivo de texto com extensão .txt agora é compatível - Recurso de captura de tela para copiar seções de um Página PDF como imagem - Suporte ao idioma coreano adicionado - Várias melhorias de UX e melhorias de estabilidade - Novo conjunto de ícones - Google Drive e OneDrive agora são suportados apenas a partir do Seletor de sistema Adiciona uma nova barra de ferramentas para preparar campos de formulário PDF - O apagador agora apagará os traços de tinta e anotações sem tinta - Suporte para ferramenta de borracha quando o botão principal da S Pen é pressionado - Suporte para imagens no modo de leitura - Arquivo de texto com extensão .txt agora é compatível - Recurso
de captura de tela para copiar seções de uma página PDF como uma imagem - Adicionado suporte ao idioma coreano - Vários UX melhorias e melhorias de estabilidade - Adiciona tinta sensível à pressão para assinatura - Adiciona suporte para criar / editar anotações de grupo - O editor de estilo agora está disponível para campo de formulário de texto
criado em Xodo, as propriedades de estilo suportadas são: cor do texto, tamanho do texto e fonte - Adiciona capacidade de criar botões de opção - Várias melhorias de UX - Melhorias de estabilidade no visualizador de documentos - Corrige o problema em que a lista de favoritos congelava o aplicativo para determinados documentos - Configuração
adicionada para permitir um número ilimitado de guias - Mudança arquitetônica principal na guia Todos os documentos, gostaríamos de ouvir o que você pensa! - Adiciona a capacidade de adicionar / modificar rótulos de página - Adiciona a capacidade de visualizar camadas OCG separadas - Adiciona novo formato suportado: TIF / TIFF - Corrigido o
problema em que o seletor de pastas não é responsivo em alguns dispositivos - A visualização de refluxo fixo é cortada em dispositivos de entalhe - Adiciona suporte para abrir documentos do seletor do sistema Android - Correção do problema em que o idioma da direita para a esquerda não converte bem por meio de conversão de HTML para PDF Corrige vários problemas na lista de arquivos All Documents - Corrige problema em que a caixa de texto muda ao selecioná-lo - Correção do problema em que a guia fechada será reaberta ao alternar para o modo noturno - Corrige problema em que alguns campos de tempo não podem ser editados - Correções de bugs e melhorias de estabilidade Crie carimbos personalizados com qualquer texto, cor, data e hora - Meça rapidamente a distância entre dois pontos em qualquer documento - Comente uma parte específica de uma página com uma nova anotação de frase de destaque - Anexe outro arquivo a um documento com uma nova anotação de anexo de arquivo - Comente um documento por
voz com uma nova anotação sonora - Colando uma imagem da área de transferência do sistema através do atalho de teclado Ctrl + V - Nova interface de usuário de assinatura - Muitas correções de bugs - Crie carimbos personalizados com qualquer texto, cor, data e hora - Meça rapidamente a distância entre dois pontos em qualquer documento Comente uma parte específica de uma página com uma nova anotação de frase de destaque - Anexe outro arquivo a um documento com uma nova anotação de anexo de arquivo - Comente um documento por voz com uma nova anotação sonora - Colando uma imagem da área de transferência do sistema através do atalho de teclado Ctrl + V - Corrige
problema onde os arquivos do Dropbox não podem ser abertos - Corrige possíveis falhas ao editar anotações de texto livre - Correção do problema em que a última guia ativa está incorreta em alguns cenários - Nova ferramenta de carimbo de borracha predefinida para estamparia rápida de 2 cliques de faturas, contratos, documentos, imagens, etc. A edição de anotações agora mostra ajustes em tempo real em vez de caixa delimitadora - Adiciona suporte para mostrar e pular com o rótulo da página - A lista de anotações agora mostra o registro de data e hora correto - Opções de pesquisa agora funcionam corretamente - Ícones no Android 5 agora parece correto - Muitas correções de bugs Nova ferramenta de destaque à mão livre - Novas formas: polígono, polilinha e nuvem - Novo seletor de data / hora para campos de formulário - UI do visualizador redesenhada para uma melhor experiência do usuário - Novo editor de estilo de anotação que funciona em celulares e tablets - Novos tipos de arquivos suportados: documento do Excel
(.xlsx) e markdown (.md) - Apresentando tema escuro para o modo noturno - Muitas melhorias na interface do usuário nos Chromebooks para melhorar a experiência do usuário de computadores - Muitas correções de bugs - Nova ferramenta de destaque à mão livre - Novas formas: polígono, polilinha e nuvem - Novo seletor de data / hora para campos
de formulário - UI do visualizador redesenhada para uma melhor experiência do usuário - Novo editor de estilo de anotação que funciona em celulares e tablets - Novos tipos de arquivos suportados: documento do Excel (.xlsx) e markdown (.md) - Apresentando tema escuro para o modo noturno - Muitas melhorias na interface do usuário nos
Chromebooks para melhorar a experiência do usuário de computadores - Correções de bugs - UI do visualizador redesenhada para uma melhor experiência do usuário - Novo editor de estilo de anotação que funciona em celulares e tablets - Novos tipos de arquivos suportados: documento do Excel (.xlsx) e markdown (.md) - Anotação de texto agora
suporta cor da borda - A anotação de forma agora não suporta borda - Carimbo de imagem agora suporta o uso de imagens do sistema de arquivos local - Apresentando tema escuro para o modo noturno - Novo idioma: Hindi - Muitas melhorias na interface do usuário nos Chromebooks para melhorar a experiência do usuário de computadores Correções de bugs - nova língua: árabe - guia fixa para o próximo problema com campos de formulário - correções de bugs e melhorias - abertura fixa de atalhos fixos - salto fixo para outra página ao pressionar a barra de espaço em um texto livre - problemas corrigidos com rotação da câmera - problemas corrigidos com preenchimento de formulário novas línguas: holandês, indonésio e irlandês - muitas correções de bugs e melhorias - adicionado atalhos de pinos para lançadores que suportam o recurso - opção de ajuste de página adicionada (ajuste da página / largura do ajuste) nas configurações - corrigido mostrando pastas ocultas - fixo congelar o aplicativo quando salvar uma cópia no modo
de guia única - caixa de diálogo de assinatura fixa para dispositivos Oreo não mostra os botões OK / Cancelar - ferramenta de anotação fixa é alterada aleatoriamente para outras ferramentas ao usar caneta e ir para outras páginas - fixo fique preso no Xodo Connect - Ordem reversa fixa de arquivos em recente / favorito - correções de salvar as
alterações no Google Drive falharem - corrige a abertura de um documento não PDF a partir do arquivo duplicado do Google Drive - O menu rápido de correções não aparece - correções abrindo um novo documento não aparece em Recente - Corrige arquivos ocultos são mostrados - correções de virar página na torneira para o modo RTL vai para uma
página errada - A barra de opções de correção não mostra as informações corretas ao pressionar por muito tempo um widget de guia - muitas correções de bugs e melhorias no desempenho da interface do usuário - melhor suporte da caneta - adiciona suporte para criar PDF a partir da página da web - corrige o corte de texto - corrige miniaturas não
aparecem - corrige problemas com o arquivo quando aberto de outro aplicativo - corrige a caixa de diálogo Listar todas as pesquisas não fecha - nova língua: catalão - muitas correções de bugs e melhorias - Corrige a corrupção de arquivos para abrir arquivos do Google Drive - corrige arquivos duplicados ao abrir a partir de outro aplicativo - corrige o
arquivo de abertura de outro aplicativo - arquivos abertos a partir de outro aplicativo agora são exibidos em Recentes e Favoritos - esconde arquivos ocultos - aumenta o limite da contagem de guias favoritas - adiciona atalhos de teclado e suporte a mouse (Android 7+) - muitas correções de bugs e melhorias Novas alterações: - Fix menu rápido, por
vezes, abrange o texto - Corrigir falhas ao criar anotações de marcação de texto - Fluxo aprimorado quando a economia de arquivos falha Mudanças anteriores: - Novos designs para o navegador de arquivos, guias e menu pop-up - Nova opção "Visualizador" no painel lateral para acessar documentos abertos - Realce uma palavra com um toque - Uma
nova "ferramenta de link" que cria links para outras páginas ou para sites - Um modo noturno mais agradável - Novas línguas: japonês, dinamarquês, húngaro - Nova interface do usuário para os navegadores de arquivos integrados do Xodo - Adiciona a capacidade de adicionar marcação de texto no modo de leitura (Premium ) - Adiciona a capacidade
de pesquisar na lista de anotações, lista de tópicos e lista de favoritos - Fonte adicionada e várias propriedades para texto livre rico - Interface atualizada para cortar páginas - Localização de string atualizada - Várias alterações na interface do usuário e correções de bugs - Atualizações em todos os documentos e navegadores de pasta para suportar
alterações de permissão de acesso a arquivos do Android 11 - Novo tutorial de integração para o visualizador de documentos - Novo design de interface do usuário para a tela de configurações e lista de estrutura de tópicos do documento
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