Xerox® DocuMate® 3115
Dois Poderosos Scanners Num Único Dispositivo Pequeno
•S
 canner de secretária flexível para
documentos e cartões/bilhetes
de identidade
•E
 jeta-se rapidamente do dock station
para se transformar num scanner USB
portátil completo para PC ou Mac®
•D
 igitaliza documentos a 15 ppm
no modo simplex / 30 ipm no modo
duplex*
•6
 destinos de digitalização OneTouch
pré-programados
•A
 tecnologia Visioneer® Acuity
proporciona digitalizações perfeitas
com originais imperfeitos
•O
 dock station tem uma capacidale
de 20 páginas para o ADF**
*200 dpi, preto e branco
**Papel de 20 lb., 75 g/m2

Flexibilidade móvel e de secretária num scanner compacto

Flexibilidade para corresponder às
necessidades de qualquer tarefa

O varredor de Xerox® DocuMate® 3115 tem
todas as funções que se espera num poderoso
scanner de secretária, por exemplo, um
alimentador automático de documentos (ADF) de
20 páginas, 30 imagens por minuto em modo de
digitalização duplex e Visioneer® OneTouch® com
Acuity. Depois, Premindo um botão, o Documate
3115 ejeta-se do dock station para se tornar um
scanner móvel completo.

Os escritórios modernos já não se definem
por paredes e secretárias tradicionais, pelo
que, quando o nosso espaço de trabalho
não está entre quatro paredes, é preciso um
scanner com flexibilidade. Quer digitalize
contratos, impressos, recibos, fotos, cartões de
identidade, apontamentos ou praticamente
qualquer documento de diferente tamanho
ou complexidade, o DocuMate 3115 faz a sua
parte para que o utilizador possa fazer a sua. É o
perfeito parceiro para qualquer pessoa das áreas
da saúde, da imobiliária, da construção civil, dos
serviços financeiros ou dos seguros.

Quando não ancorado, o DocuMate 3115 pode
ser alimentado por um segundo cabo USB, em vez
de um transformador de CA, proporcionando uma
verdadeira experiência móvel para os utilizadores
móveis. A ranhura de alimentação dianteira aceita
vários documentos, desde o formato Carta/Legal/
A4 a fotos, recibos e cartões de identidade.
O DocuMate 3115 oferece um pacote de software
profissional que inclui o Nuance® PaperPort® e o
OmniPage® Pro para a gestão de documentos de
secretária e OCR.

Os documentos são geralmente captados onde
o utilizador os encontra. O DocuMate 3115 está
bem equipado para ser utilizado numa ampla
variedade de aplicações comerciais, possuindo
boas qualidades dos scanners móveis e de
secretária. Tem um valor excepcional, oferecendo
alta velocidade, fluxo de documentos através do
ADF e um pacote de software de produtividade
para satisfazer as constantes mudanças nas
necessidades do utilizador comercial móvel.

Xerox® DocuMate® 3115 Soluções de Software
Visioneer®
OneTouch
OneTouch é um utilitário fácil de usar que
conecta o digitalizador DocuMate 3115 a
um conjunto poderoso de configurações do
digitalizador para melhorar muito a eficiência do
seu fluxo de trabalho — para que com um toque
o documento seja digitalizado automaticamente
para e-mail, escritório e aplicações ECM, sua
impressora, uma pasta de arquivo ou para um
dos muitos destinos nas nuvens.
Acuity
O Acuity permite ao seu digitalizador melhorar
instantaneamente a claridade visual de cada
documento que você digitaliza. Usando
algoritmos avançados e o limite dinâmico,
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.
DriverPLUS
DriverPLUS é uma nova geração de tecnologia
de driver baseada em especificações TWAIN™

2.1 que fornecem recursos avançados e maior
confiabilidade para os usuários e integradores
de sistema. O DriverPLUS combina os recursos
de TWAIN de 32 e 64 bits nativo do Windows® e
drivers WIA MAIS o novo software de otimização
Acuity e uma interface do usuário sofisticada.

Nuance®
PaperPort®
Milhões de profissionais confiam no
PaperPort para economizar tempo e dinheiro
transformando documentos de papel em
documentos digitais pesquisáveis. O PaperPort
combina a eficiência do gerenciamento de
documentos, a praticidade de documentos
muito bem digitalizados e o poder de criar
arquivos PDF, para trazer um novo nível de
proficiência operacional para sua organização.

PDF Converter Pro
O PDF Converter Professional oferece criação e
edição de PDF em 100% do padrão da indústria
mais a conversão de PDF mais precisa no mundo
para formatos do Microsoft® Office® editáveis

Xerox® DocuMate® 3115 Especificações do produto
Números de modelo

XDM31155M–WU (scanner + dock station)
XDM3115–SA (apenas scanner)
XDM3115–DS (apenas dock station)

Resolução óptica

Até 600 dpi

Profundidade de bits

24 bits a cores, 8 bits na escala de cinzentos, 1 bit bitonal

Método de digitalização

Duplex rápido de alimentação de folhas e alimentação de folhas pela frente

Velocidade de digitalização
Preto e branco, 200 dpi / Cores, 150 dpi

15 ppm simplex / 30 ipm duplex

Funções automáticas

Corte, eliminação da obliquidade, comparação com valores limite

Digitalização OneTouch

Digitalização para 6 destinos selecionáveis no painel da frente

Interface

Hi-Speed USB 2.0 (compatível com USB 1.1)

Dimensões (apenas scanner)

298 L x 71 P x 86 A mm (11,7" x 2,8" x 3,4")

Dimensões (scanner + estação de ancoragem)

298 L x 480 P x 282 A mm (11,7" x 18,9 x 11,1")

Peso (apenas scanner)

1,6 kg (3,5 lbs)

Peso (scanner + dock station)

2,4 kg (5,5 lbs)

Tamanho máximo do documento para o ADF

216 x 914 mm (8,5" x 36")

Tamanho mínimo do documento para o ADF

89 x 51 mm (3,5" x 2")

Capacidade do ADF

20 folhas (papel de 20 lb., 75 g/m2)

Ciclo de serviço

500 páginas por dia

Para mais informações sobre a linha de scanners Xerox, visite www.xeroxscanners.com
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disponíveis. O PDF Converter Pro permite
ao usuário criar, converter, editar, montar e
compartilhar de maneira segura arquivos PDF
como nunca foi antes.
OmniPage® Pro
O OmniPage® Pro fornece uma solução de
OCR e retenção de layout precisa, tornando
rapidamente documentos digitalizados em
texto formatado e editado. O texto pode, então,
ser utilizado em quase todos os programas de
processamento de texto, editoração eletrônica e
publicação.
Requisitos mínimos do sistema
PC

•
•
•
•

Intel® Pentium® 4 ou equivalente
Windows® 10 / 8 / 7 / Vista® / XP®
2GB de RAM
350 MB de espaço disponível no disco
rígido
• Unidade de DVD-ROM
• Porta USB
MAC

• P owerPC G5 de 1,6 MHz ou mais rápido
ou Processador Intel Core de 1,83 GHz ou
mais rápido
• Mac® OS X v10.4, v10.5 ou posterior
• 2GB de RAM
• 350 MB de espaço disponível no disco
rígido
• Unidade de CD-ROM
• Porta USB
Conteúdo do pacote

•
•
•
•
•
•

Scanner DocuMate 3115
Dock station DocuMate 3115
Cabos USB e transformador de CA
Cartão de instalação rápida
Manual do utilizador em disco
DVD-ROM com:
–– Software para PC
• Nuance PDF Converter
• Nuance PaperPort
• Nuance OmniPage
• Visioneer OneTouch
• Visioneer Acuity
• Controladores TWAIN™ y WIA
• Visioneer DriverPLUS
• CD-ROM com:
–– Software para Mac
• Aplicación ExactScan 2 Lite Capture
• NewSoft Presto! PageManager

