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Created: 29/12/2017 / Author: Cộng Tác Viên Pacisoft Trong quá trình làm việc với tập tin PDF có số trang lên đến hàng chục, hàng trăm thậm chí cả ngàn trang. Chúng ta nhận thấy rằng có một số trang có ích hoặc quan trọng đối với chúng ta. Hoặc từ những tập tin PDF trăm trang đó, chúng ta muốn lọc lại thành một tập tin khác với số trang ít hơn.
Thật đơn giản, chỉ cần vài thao tác là chúng ta đã có thể cắt file PDF thành những trang quan trong theo ý của chúng ta từ file PDF ban đầu. Phần mềm Foxit Reader sẽ giúp chúng ta làm được điều đó. Foxit Reader là phần mềm hỗ trợ tập tin PDF được nhiều người ưa dùng. Với ưu điểm nhỏ gọn, dễ dàng quản lý, chỉnh sửa, hỗ trợ nhiều tính năng và
hiệu suất cao. Giải quyết: 1.Mở tập tin PDF mà chúng ta muốn cắt bằng phần mềm Foxit Reader. 2.Click Print (Hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + P ). 3.Cửa sổ Print hiện ra. Tại trường Name, chúng ta chọn Foxit Reader PDF Printer. Chọn Pages tại mục Print Range. Tại đây, chúng ta nhập số trang hoặc trang mà chúng ta muốn cắt vào. Ví dụ: chúng ta
nhập 3-6,8 thì Foxit Reader sẽ hiểu là chúng ta muốn cắt từ trang 3 đến trang 6 và thêm trang 8. 4.Click OK. 5.Chọn ví trí lưu tập tin và nhập tên cho tập tin sẽ được cắt. 6.Đợi đến khi quá trình cắt hoàn tất. Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn Foxit PDF Reader, tên gọi cũ Foxit Reader, là phần mềm đọc file PDF phổ
biến nhất hiện nay. Foxit Reader 12 cung cấp nhiều tính năng cần thiết đáp ứng nhu cầu của người sử dụng như tạo file PDF, chỉnh sửa PDF, tạo ghi chú, tạo chữ ký, đặt mật khẩu bảo vệ và in file PDF dễ dàng. Đặc biệt, việc cài đặt Foxit Reader lại gọn nhẹ, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.Download Foxit Reader - Hỗ trợ đọc, tạo và chỉnh sửa PDF
nhanh chóngFoxit PDF Reader cho phép hiển thị nhiều tab cùng lúc, giúp bạn có thể xem đồng thời nhiều tài liệu và chuyển đổi qua lại dễ dàng. Trong quá trình đọc file PDF người dùng có thể chọn chế độ xem toàn màn hình, trang riêng lẻ hay hai trang đối mặt, cuộn liên tục, tự động di chuyển cho phù hợp với mục đích của mình. Hơn nữa, trong
phiên bản mới nhất này còn có khả năng liên kết tới trang đánh dấu trên một trang PDF trong trình duyệt web, tạo gạch đầu dòng chú thích hay bảo vệ file PDF tốt hơn nhờ Microsoft IRM. Vậy hãy download Foxit Reader mới nhất về cùng trải nghiệm những tính năng mới bạn nhé!Bạn có thể tải phần mềm đọc file PDF Foxit cho điện thoại tại đây:Hơn
nữa, Foxit Reader hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như: tiếng Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Nga & Tây Ban Nha... Việc tải Foxit Reader và cài đặt cũng rất đơn giản và nhanh chóng. Chính vì thế, Foxit PDF Reader luôn chiếm được cảm tình của đông đảo người sử dụng. Foxit Reader được tích hợp với các dịch vụ lưu trữ đám mây để lưu trữ tài liệu được an toàn,
hơn nữa bạn có thể đọc, chỉnh sửa, cập nhật tài liệu từ dịch vụ này. Đây được xem là tính năng rất hữu ích mà hãng Foxit đem lại cho người dùng.Tính năng của phần mềm đọc file PDF Foxit ReaderFoxit Reader là một trình đọc PDF, cho phép người dùng trở thành một phần của thế giới kết nối. Cung cấp nhận xét về tài liệu cho tác giả, thông báo khi
có phiên bản tài liệu mới, thảo luận các chủ đề thú vị ngay trong tài liệu hoặc mở an toàn các tài liệu được bảo vệ.Foxit Reader đã vượt xa một trình xem PDF thông thường, nhờ có ConnectedPDF Powered. ConnectedPDF là công nghệ hàng đầu cung cấp dịch vụ dựa trên đám mây cho tài liệu PDF. Nó bao gồm các dịch vụ sau:ConnectedPDF Security Cấp và thu hồi quyền truy cập tài liệuConnectedPDF Document Management - Theo dõi xem ai mở tài liệu, hoạt động của họ và thông báo cho người đọc cập nhật mớiConnectedPDF Collaboration - Nâng cao khả năng hợp tác nhóm với chia sẻ đánh giá hoặc gửi yêu cầu nhận file tới người khácConnectedPDF Document Intelligence: Hiểu cách độc giả
sử dụng tài liệu sau khi xuất bảnConnectedPDF Packaging: Đáp ứng mọi nhu cầu bảo mật của doanh nghiệpConnectedPDF Powered ApplicationsHầu hết tài liệu chúng ta tương tác hàng ngày đều có dạng PDF. Giờ đây, bạn có thể trải nghiệm “sức mạnh” của PDF qua trình đọc PDF Reader chuyên nghiệp, sở hữu đầy đủ chức năng cần thiết.Giao diện
người dùng trực quanTùy chỉnh thanh công cụHỗ trợ màn hình cảm ứngTự tạo danh mục cá nhânĐiền biểu mẫuNhập, xuất dữ liệuTạo mã vạch 2D từ UltraformThế giới kết nối chia sẻ tài liệu dưới định dạng PDF. Foxit PDF Reader cho phép người dùng tạo PDF từ các định dạng file phổ biếnTạo PDF đúng chuẩnTạo PDF từ Microsoft OfficeScan tài liệu
sang file PDFChèn ảnh, video và tập tinKhi hợp tác nhóm và chia sẻ thông tin, tất cả mọi người đều làm việc hết sức. Foxit PDF Reader liên kết họ lại với nhau để tăng cường tính linh hoạt và đạt kết quả chất lượng.Tích hợp với các dịch vụ lưu trữ hàng đầu - Google Drive, Dropbox, Box, Alfresco và SharePoint.Mọi thành viên tham gia đều có thể chia sẻ
và đánh giá kết nối.Đóng góp ý kiến phát triển tài liệu bằng bộ công cụ chú thích phong phú.Nếu bạn có nhiều tài liệu mật, thì đừng chỉ chú trọng bảo vệ bên ngoài, hãy bảo mật thông tin bằng cách bảo vệ chính tài liệu đó. Foxit PDF Reader hỗ trợ nhiều tùy chọn bảo mật.Ký tài liệu bằng chữ viết tay hoặc sử dụng chữ ký điện tửConnectedPDF
Powered bảo vệ tài liệuMở rộng kiểm soát sử dụng Dịch vụ Quản lý Quyền của Microsoft (Microsoft Rights Management Services) sang các tài liệu PDF.Foxit giúp bạn dễ dàng triển khai Foxit PDF Reader trên tất cả các máy tính trong công ty. Dù cho doanh nghiệp bạn lớn cỡ nào, nó đều có thể đáp ứng.Hỗ trợ Group Policy để chuẩn hóa menu và
thiết lập cấu hìnhCung cấp một danh mục SCUP để nhập và triển khai các bản cập nhật qua Microsoft Windows Update Services (SCCM).Tùy chỉnh triển khai nhiệm vụ hàng loạt qua hỗ trợ cấu hình XMLTốc độ xử lý: 1,3 GHzDung lượng RAM: 512 MBDung lượng ổ cứng có sẵn: 1 GBĐộ phân giải màn hình: 1024x768Giao diện người dùng cải tiến cho
trải nghiệm tối ưu với font mới, màu sắc riêng cho icon và hình nền…Cải thiện điều khiển chương trình bằng bàn phím và trình đọc màn hình nâng cấp.Nâng cấp tính năng đọc hoặc bình luận trên file PDF.Xuất bình luận đã chọn thành file FDF hoặc XFDF.Nhập và xuất toàn bộ bình luận ra định dạng XFDF.Lọc và phân loại bình luận theo màu.Chỉnh
sửa và phản hồi bình luận từ bảng Comments, giúp người dùng nhanh chóng kết nối với nhau.Bổ sung hộp Search trong hộp thoại Preferences để tìm tùy chọn ưu tiên nhanh hơn.Cải thiện xác thực chứng chỉ EUTL nhằm cung cấp thông tin chất lượng cho chứng chỉ EUTL.Chuyển đổi file PDF sang phiên bản đã lưu trước đó.Cải tiến chế độ xem 3D khi
hiển thị chéo các đối tượng 3D, cho phép cấu hình đặc tính.Hỗ trợ xem 2 tài liệu cùng lúc trên cùng 1 cửa sổ để đánh giá, so sánh tiện lợi hơn.Tách Foxit eSign và Ink Sign thành 2 chức năng trên ribbon.Hỗ trợ triển khai phần mềm trong Microsoft Intune.Cho phép người dùng cập nhật phiên bản mới nhất mà không cần quyền admin.Và nhiều nâng
cấp, sửa lỗi nhỏ khác.Kể từ khi xuất hiện trên thị trường cách đây khá lâu, Foxit Reader ngay lập tức thu hút được người dùng vì những tính năng cơ bản mà vô cùng hữu ích, dung lượng cài đặt nhỏ gọn, có thể chạy dưới dạng Foxit Reader Portable, tương thích với nhiều phiên bản Windows khác nhau... Nếu đem so sánh với phần mềm đọc file PDF tốt
nhất hiện nay - Adobe Reader thì rất khó có thể phân định thắng thua, hoặc phần mềm nào đọc file PDF tốt hơn.Foxit Reader cho phép tinh chỉnh trong quá trình cài đặt: Khi cài đặt ứng dụng, bạn có khả năng vô hiệu hóa các phần mở rộng cho phép tích hợp các chức năng của phần mềm trong Windows Explorer. Ứng dụng cũng hỏi xem bạn có muốn
cài và dùng thử Foxit PhantomPDF trong 30 ngày không. Nếu lựa chọn cài đặt này, mọi file PDF của bạn sẽ được mở trong Foxit PhantomPDF sau khi cài đặt.Sau khi kết thúc quá trình cài đặt đơn giản, bạn có thể làm việc ngay với ứng dụng mà không đòi hỏi việc khởi động lại máy hay những thao tác phức tạp khác.Giao diện người dùng thân
thiện:Giao diện mới của Foxit Reader khá bắt mắt, bạn cũng có thể thay đổi màu sắc, skin cho nó một cách dễ dàng. Có 4 chế độ xem để người dùng điều chỉnh cho phù hợp đối với mỗi loại tài liệu. Các tài liệu được tổ chức theo tab giúp cho việc quản lý, theo dõi và chỉnh sửa chúng dễ dàng hơn.Những skin để bạn lựa chọn cho Foxit Reader của
mìnhBên cạnh các menu phía trên, bảng điều khiển phía bên tay trái mang đến cho bạn nhiều lựa chọn như xem bookmark, theo dõi trang, xem bình luận hay các file đính kèm, v.v...Bảng điều khiển bên tay trái của Foxit ReaderMenu và thanh công cụ có vẻ nhiều nút, nhưng giao diện người dùng khá thoáng đãng, để lại nhiều khoảng trống cho việc
xem tài liệu, phóng to, xoay cũng như thực hiện các thao tác chỉnh sửa. Nếu chỉ muốn tập trung vào việc đọc, bạn cũng có thể ẩn đi những thanh công cụ này bằng cách nhấp vào dấu mũi tên như hình.Ẩn thanh công cụ của phần mềm Foxit ReaderNhững tính năng tuyệt vời:Không giống như những trình xem PDF cơ bản, Foxit Reader cho phép người
dùng đọc các comment của file, xem trước các lớp và tập tin đính kèm, cũng như xác minh hoặc xác nhận chữ ký.Trust Manager là một tính năng khá hữu ích, chế độ đọc an toàn này không cho phép mở các liên kết và các website trực tiếp từ file PDF, đồng thời ngăn chặn các mã JavaScript.Hơn nữa, các tài liệu có thể được xem như là các file văn vản,
loại bỏ tất cả hình ảnh, đối tượng và các truy cập, giúp bạn tập trung xem nội dung mà không bị phân tâm. Chế độ toàn màn hình cũng được hỗ trợ, giúp bạn tập trung tối đa vào các tập tin của mình.Foxit Reader cũng cho phép người dùng sử dụng một loạt những phím tắt quen thuộc giúp thao tác nhanh và dễ dàng hơn.Hoạt động chỉnh sửa PDF
phong phú:Bạn có thể mở một file PDF để chỉnh sửa một cách dễ dàng như thêm, sửa, xóa, đổi phông, màu nền, khoảng cách, vị trí của một từ hoặc một đoạn văn bản. Ứng dụng cũng cho phép phóng to từng đoạn văn bản bằng cách nhấp chuột vào nó và kéo các thanh bao quanh.Đoạn chữ màu đỏ được thêm vào tài liệu một cách dễ dàngNhư đã nói,
Foxit Reader quản lý các file theo thẻ, bên cạnh đó, nó cho phép chèn các ghi chú, bình luận vào bất cứ địa điểm nào trên tài liệu. Bạn cũng có thể thêm các hộp văn bản, tạo các liên kết, đính kèm tập tin mới, nhúng hình ảnh, âm thanh, và video vào tài liệu của mình.Ứng dụng cho phép tạo form, tạo chữ ký, tạo mật khẩu để bảo vệ tài liệu. Các
bookmark có thể loại bỏ, xem, chỉnh sửa các cài đặt bảo mật (ví dụ như in ấn, điền form), chèn thêm trang từ các tài liệu được scan, vẽ thiết kế.Tạo file PDF hoàn toàn mới:Không chỉ cho phép chỉnh sửa, Foxit Reader có thể tạo một file PDF mới bắt đầu từ một trang trống, một file hoặc nhiều file PDF khác, từ những tài liệu scan hay từ clipboard. Ứng
dụng cũng cung cấp một loạt các công cụ soạn thảo, chỉnh sửa văn bản giúp bạn tạo ra những file văn bản chuyên nghiệp không thua kém như khi soạn thảo trên Word. Sau khi chỉnh sửa hay tạo mới, bạn có thể lưu lại dưới địng dạng PDF hoặc xuất tài liệu của mình dưới dạng ảnh, các văn bản đơn thuần hoặc sang các định dạng của Microsoft
Office.Các tùy chọn khi tạo một file PDF mới trong Foxit ReaderTrong số các tính năng mà ứng dụng cung cấp, tôi đặc biệt thích tính năng Read, nó cho phép bạn nghe trang văn bản đã chọn. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn nghe những trang văn bản, những câu chuyện bằng tiếng Anh (hoặc những ngôn ngữ khác được hỗ trợ) bằng cách chọn
View và nhấp vào Read. Tiếc là tính năng này chưa hỗ trợ cho tiếng Việt, nhưng nếu để rèn luyện khả năng nghe tiếng Anh thì tính năng này sẽ rất tuyệt vời cho bạn.Tính năng đọc nội dung của trang văn bảnNếu bạn còn nghi ngờ những ưu điểm của Foxit Reader có thể tham khảo thêm một số lý do nên chọn ứng dụng này dưới đây:Các công ty hàng
đầu lựa chọn Foxit Reader: HP, Acer, và Asus chọn cài đặt trước Foxit Reader trên các máy tính các nhân của họ, Google chọn Foxit Reader cho mã nguồn mở và trình duyệt Chrome, Amazon chọn Foxit Reader cho nền tảng Kindle. Hiện tại nó đang được sử dụng bởi hơn 1 tỷ người dùng trên toàn thế giới.Foxit Reader dễ sử dụng: Là ứng dụng đầu tiên
sử dụng giao diện người dùng dựa trên ribbon của Microsoft để giới thiệu những công cụ PDF mạnh mẽ đến người dùng. Giao diện tiêu chuẩn này giúp tăng năng suất của người dùng lên một mức đáng kể.Hỗ trợ khách hàng xuất sắc: Khi gọi điện, sẽ có người nhấc điện thoại trong vòng 30 giây và bạn sẽ được hỗ trợ bởi một chuyên gia đầy kinh
nghiệm, không thông qua hệ thống điều hướng âm thanh phức tạp.Tăng hiệu quả IT: Foxit Reader sử dụng ít tài nguyên hệ thống, mở file nhanh như chớp dù đó là những file có kích thước lớn, phức tạp. Nó cũng ít có cập nhật, ít vấn đề an ninh.Tóm lại, Foxit Reader là một ứng dụng tuyệt vời để quản lý các tài liệu PDF với những tính năng vô cùng
phong phú. Không những thế, nó hoàn toàn miễn phí và hoạt động trên mọi nền tảng của Windows. Nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng có thể xử lý các file PDF, thì lựa chọn Foxit Reader sẽ là một quyết định sáng suốt. Hãy download Foxit Reader và tận hưởng những tiện ích tuyệt vời của nó ngay hôm nay.
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