Xerox® DocuMate® 152i
Tecnologia de digitalização de nova geração para os
escritórios congestionados da atualidade.
• O digitalizador de mesa de pequena
dimensão tem capacidade para
50 páginas** no alimentador de
documentos
• Capacidade para digitalizar até 2.500
páginas por dia
• Digitaliza 25 documentos de ambos os
lados num minuto*
• Mecanismo de alimentação de papel
novo e melhorado e lâmpadas LED
• Cria arquivos PDF pesquisáveis num
passo com pacote de software incluído

200 ou *300 dpi, preto e branco, escala de cinza ou colorido
**papel de 20 lb, 75-80 g/m2

MELHOR AR A PERFEIÇ ÃO É MAIS
FÁCIL DO QUE PARECE .
O novo e melhorado Xerox® DocuMate®
152i pode assemelhar-se ao seu antecessor
premiado, mas este pequeno digitalizador tem
sido melhorado com novas funcionalidades.
Sendo uma solução completa de gestão de
documentos para pequenos escritórios, o
DocuMate 152i é 40% mais rápido e inclui
drivers TWAIN™ e software para PC e Mac
robustos.
Agora o digitalizador Xerox® DocuMate® 152i,
para documentos coloridos com alimentação
de folhas, digitaliza até 50 imagens por
minuto (ipm) no modo duplex, inclui um
alimentador automático de documentos com
capacidade para 50 páginas e tem o recurso
de digitalização automática de documentos
para arquivos PDF pesquisáveis. Além disso,
o digitalizador fornece um conjunto mais
poderoso de software incluído, concebido
para o ajudar a organizar e a encontrar as
informações que são importantes para si.

CONCEBIDO PAR A FA ZER MAIS
É fácil dizer que “quer fazer mais com o papel
que se encontra na sua secretária”. A parte
difícil é descobrir a ferramenta certa para o
ajudar a atingir esse objetivo. Conhecido pela
configuração e funcionamento rápidos e de
fácil digitalização, o Xerox® DocuMate® 152i foi
concebido para pequenos negócios, escritórios
residenciais e estudantes que procuram um
digitalizador de fácil utilização que inclua todas
as ferramentas necessárias para organizarem as
suas vidas repletas de papel.
Com a tecnologia Visioneer OneTouch®,
o digitalizador permite aos utilizadores
digitalizarem para um “destino” à sua escolha,
pressionando um único botão e eliminando
múltiplos passos normalmente necessários para
digitalizar documentos em formatos de arquivos
comuns. A Visioneer OneTouch permite-lhe
digitalizar documentos para 9 destinos préconfigurados à sua escolha, mas totalmente
configuráveis pelo utilizador. Isto permite
que os seus documentos sejam digitalizados
com as configurações corretas em termos de

resolução, cor, corte, formato de ficheiro, sendo
seguidamente enviados para praticamente
qualquer aplicativo, pasta ou dispositivo – tudo
carregando simplesmente num botão.
O DocuMate 152i produz digitalizações nítidas
e exatas de qualquer documento a cores ou a
preto e branco. Está preocupado com o facto
de os seus apontamentos em destaque da
reunião não ficarem digitalizados com nitidez?
E o talão que ficou dobrado no seu bolso? Os
documentos do mundo real nunca foram um
problema para o DocuMate 152i. A tecnologia
Visioneer Acuity permite que o digitalizador
melhore instantaneamente a clareza visual de
todas as imagens digitalizadas. É possível obter
digitalizações perfeitas a partir de originais
imperfeitos.
MÚLTIPLES PL ATAFORMA S
E para Mac, o TWAIN, o driver com mais
funcionalidades do mercado atual, suporte ICA
e um utilitário de digitalização simples porém
poderoso, que permite que você tire da caixa e já
comece a usar.

Soluções de Software do Digitalizador Xerox® DocuMate® 152i
VISIONEER ® ONE TOUCH

A tecnologia Visioneer OneTouch® é um utilitário de
fácil utilização que conecta o digitalizador DocuMate
152i a um conjunto poderoso de configurações do
digitalizador para melhorar significativamente a
eficácia do seu fluxo de trabalho – por isso, com o
sistema “one touch”, o documento é digitalizado
automaticamente para o email, para o Microsoft®
Word, para a sua impressora ou simplesmente para
uma pasta de ficheiros. Para além de digitalizar
diretamente para todos os destinos comuns, a
tecnologia Visioneer OneTouch conecta o DocuMate
152i a software de gestão de documentos líderes
do setor, como o Xerox® DocuShare® ou o Microsoft
SharePoint®, constituindo um fluxo de trabalho
de fácil utilização a partir do papel até um destino
selecionado. Além disso, está disponível um Kit de
Desenvolvimento de Aplicativos (SDK), que confere
a capacidade de desenvolver ligações específicas
e integrá-las de forma rápida e fácil no painel de
controlo do Visioneer OneTouch.

VISIONEER ACUIT Y

O Acuity, juntamente com a tecnologia DriverPlus,
permite que o seu digitalizador melhore
instantaneamente a claridade visual de cada
documento que você digitaliza. Usando algoritmos
avançados e tecnologia, o Acuity corrigirá de
maneira inteligente documentos com imperfeições,
melhorará a qualidade das imagens digitalizadas
para arquivo, aumentará a precisão do OCR
e economizará tempo.

VISIONEER T WAIN™ DRIVERPLUS

O DriverPLUS oferece uma impressionante variedade
de configurações que permite a personalização
exata da digitalização – muito além das
especificações atuais do TWAIN e da experiência do
usuário. O DriverPLUS também oferece Digitalização
Paralela, permitindo que vários scanners do
mesmo modelo sejam conectados a um único PC e

executem trabalhos simultâneos. A integração com o
Visioneer Acuity adiciona aprimoramento inteligente
de imagem e Otimização do PC para permitir a
varredura em velocidade total.

SOF T WARE OCR E PDF

Esse aplicativo OCR principal e fácil de usar reduz
a necessidade de redigitação e armazenamento
de papel, preservando com precisão o layout e a
formatação do documento original ao converter
suas digitalizações em vários formatos de
arquivo, incluindo PDF pesquisável. Os recursos
do PDF permitem criar, converter, editar, montar
e compartilhar arquivos PDF. O texto resultante
pode, então, ser usado em praticamente qualquer
processamento de texto, editoração eletrônica ou
programa de publicação na web.

ORGANIZ ADOR DE DOCUMENTOS DA
ÁRE A DE TR ABALHO
Para simplificar o gerenciamento de suas
digitalizações, um aplicativo organizador da
área de trabalho combina a eficiência do
gerenciamento de documentos com acesso,
visualização, edição e conversão convenientes dos
documentos digitalizados. Obtenha um novo nível
de controle e produtividade no gerenciamento e
compartilhamento de suas digitalizações.

MAC T WAIN

O driver Mac Twain oferece todas as características
de limpeza de imagem Acuity embutidas. Sem
necessidade de outros softwares de terceiros.
Remoção de página em branco, detecção
automática de cor, rotação automática, são apenas
algumas das características padrão. Também inclui
um endossador digital para adicionar texto as suas
imagens, a capacidade de ler dados de código de
barras (é necessário outro software para interpretar
os dados de código de barras) e mesclar 2 lados.

Xerox® DocuMate® 152i Especificações do produto
Modelo número

XDM152i-U

Velocidade de digitalização

25 ppm / 50 ipm @ 200 ou 300 dpi (preto e branco, escala de cinza ou colorida)

Método de digitalização

Alimentador automático de documentos com função Duplex

Sensor de imagem

CCD (Charge Coupled Device) duplo

Fonte de luz

Lâmpadas LED brancas duplas (ativação imediata)

Fundo

Branco

Resolução ótica

600 dpi

Intensidade de bits de saída

Cor de 24-bits, escala de cinza de 8-bits, interface preto e branco de 1-bit

Interface

Alta velocidade USB 2.0 (compatível com 1.1)

Dimensões (bandejas de papel estendidas)

305 x 446 x 328 mm [12"(w) x 17.6"(d) x 12.9"(h)]

Peso

2.9 kg (6.3 lb)

Tamanho mínimo do documento

64 x 51 mm (2.5" x 2")

Tamanho máximo do documento

216 x 356 mm (8.5" x 14")*

Peso do documento

34 ~ 127 g/m² (9 to 34 lbs)

Capacidade do ADF

50 páginas (20 lb., papel com 75-80 g/m2)

Ciclo de trabalho

2.500 páginas/dia

*compatível com comprimentos de papel de até 118” (2997 mm) na resolução de 100–300 dpi

Para mais informações sobre a linha de digitalizadores Xerox, visite www.xeroxscanners.com
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UTILITÁRIO DE DIGITALIZ AÇ ÃO
VISIONEER

Se não houver nenhum aplicativo de digitalização
no seu Mac, um simples porém eficaz utilitário de
digitalização está incluso, permitindo que consiga
total vantagem de todas as características do driver.
Simplificando, defina as preferências do seu driver,
selecione o formato da imagem (BMP, JPG, Gif, PDF,
MPDF, TIF e MTIF), escolha onde deseja salvar suas
imagens, e inicie a digitalização.
CONTEÚDO DA C AIX A

•
•
•
•
•
•

Digitalizador Xerox® DocuMate® 152i
Cabo de alimentação
Cabo USB
Fonte de alimentação
Guia de instalação rápida
Cartão dos serviços de assistência
técnica
• DVD-ROM que inclui:
–– PC
–– Manual do utilizador
–– Software de terceros
–– Visioneer® OneTouch®
–– Visioneer Acuity
–– Drivers do digitalizador: Visioneer
DriverPLUS TWAIN™, ISIS® e Driver
do Microsoft Windows Image
Acquisition (WIA)
–– Mac
–– TWAIN com Visioneer Acuity
–– Driver ICA
–– Utilitário de digitalização Visioneer

REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA

• PC: Processador Intel® Pentium® IV ou
equivalente
• Compatível com:
–– Windows® 10 Pro, Home , Enterprise
and Education
–– Windows 7 Pro, Home , Enterprise and
Ultimate
–– Windows 8/8.1 Pro, Core and
Enterprise
• Mac: (OS® X v10.9 – 10.13) Processador
Intel® Core de 1,83 GHz ou acima
• 2 GB RAM
• 350 MB de espaço livre em disco
• Unidade DVD-ROM de camada dupla
• Porta USB
• Unidade DVD-ROM
• Porta USB

