Xerox® DocuMate® 3120
Torne seus papéis mais produtivos.
• Escaneie cartões plásticos em um toque
através do ADF
• Escaneie documentos a 20 ppm e 40
ipm em duplex*
• Escaneamento Visioneer® OneTouch®
para múltiplas aplicações
• Escaneamentos quase perfeitos com
Visioneer Acuity
• Crie arquivos pesquisáveis PDF
facilitando a busca de documentos
digitalizados
* 200 & 300 dpi, p&b, cinza & color

Faça mais com seu Papéis
Deseja fazer mais com os papéis na sua
mesa? Gostaria de copiar, agrupar, arquivar,
procurar, remeter e fazê-los desaparecer?
Parece que isso leva muito tempo, não? E, se
você pudesse fazer tudo isto com apenas um
toque? O scanner colorido Xerox® DocuMate®
3120 com alimentador de folhas pega seus
documentos, cartões de crédito, Identidades
e formulários e os arquiva de forma segura no
seu computador ou na nuvem, prontamente
acessíveis quando você precisar. Ele pode
digitalizar até 40 imagens por minuto (ipm) em
duplex e incluir um Alimentador Automático de
Documentos (ADF) de 50 páginas que cuida
de tudo, de cartões de visita a documentos
A4. Com uma pegada pequena, o DocuMate
3120 serve confortavelmente em qualquer
mesa (especialmente quando fechado e
dobrado), tornando-o a solução perfeita
para qualquer negócio que deseja converter
rapidamente documentos de papel em arquivos
PDF pesquisáveis que podem ser facilmente
compartilhados, organizados e protegidos.
A digitalização (imagem) de documentos está
crescendo rapidamente em quase todos os
negócios, atualmente. Enquanto mais e mais
usuários adotam soluções de digitalização na
área de trabalho, torna-se claro que facilidade
de uso é um recurso importante. A maioria dos
novos usuários em digitalização de documentos
(imagem) não são especialistas em scanners,
assim, soluções simplificadas, “apontar e clicar”
que oferecem imagens de alta qualidade e
integração de aplicações em negócios estão

sendo demandadas. Tecnologia Scan, Send
and Store at the Touch of a Button Powered
by Visioneer OneTouch (Escanear, Enviar e
Armazenar ao Toque de um botão), o scanner
permite aos usuários escanear para o “destino”
da sua escolha pressionando um único botão,
eliminando múltiplos passos, normalmente
exigidos para salvar documentos escaneados
em formatos de arquivos populares. O Visioneer
OneTouch permite escanear documentos da sua
escolha entre 09 destinos pré-ajustados, porém,
completamente configuráveis pelo usuário.
Isso possibilita que seus documentos sejam
digitalizados com as configurações corretas para
resolução, cores, cortes, formato de arquivo, e
depois entregues para virtualmente qualquer
aplicativo, pasta ou dispositivo – tudo ao toque
de um botão.

Digitalizações Perfeitas para
Originais Imperfeitos
O DocuMate 3120 produz digitalizações nítidas
e claras de qualquer documento, em cores
ou em preto e branco. Preocupado que suas
anotações em destaque da reunião não sejam
digitalizadas nitidamente? E aquele recibo que
estava dobrado em seu bolso? Documentos
do mundo real nunca são um problema para o
DocuMate 3120. A tecnologia Visioneer Acuity
permite ao scanner melhorar instantaneamente
a nitidez de cada imagem digitalizada. Você
obtém digitalizações perfeitas de originais
imperfeitos.

Xerox® DocuMate® 3120 Soluções de Software
Visioneer®
OneTouch
OneTouch é um dispositivo fácil de usar que
conecta o DocuMate® 3120 com um potente
conjunto de configurações de digitalizador
para melhorar muito a eficiência do seu fluxo
de trabalho — para que com um toque o
documento seja digitalizado automaticamente
para e-mail, Microsoft® Word, sua impressora,
uma pasta de arquivos, ou para um dos muitos
destinos em nuvem.
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 drive baseada nas especificações TWAIN™
2.2 que oferece recursos avançados e
maior confiabilidade tanto para usuários e
Integradores de sistema. DriverPLUS combina
os recursos avançados de 32- e 64-bit dos
drives nativos TWAIN and WIA com base no
Windows® MAIS novo software de otimização
Acuity e uma sofisticada interface de usuário.

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.

Especificações do Produto Xerox DocuMate 3120
®

®

Número da peça de

XDM3120-U

Veloc Digitalização

20 ppm / 40 ipm: 200 & 300 dpi p&b, cinza, preto

Método de Digitalização

Sensor de imagem de contato

Fonte de Luz

LED (light emitting diode)

Resolução Óptica

600 dpi

Profundidade de Bit de Saída

24-bit color, 8-bit tons de cinza, 1-bit preto & branco

Interface

USB 2.0 (1.1 compatível)

Detecção

Detecção ultrassônica de alimentação dupla

Dimensões (bandejas de papel estendidas)

284 x 261 x 261 mm [11.2"(w) x 10.25"(d) x 10.25"(h) ]

Dimensões (bandejas de papel dobrado)

284 x 170 x 165 mm [11.2"(w) x 6.7"(d) x 6.5"(h) ]

Peso

2.3 kg (5.1 lb)

Tamanho Mínimo Documento ADF

76 x 51 mm (3" x 2")

Tamanho Máximo Documento ADF

216 x 965 mm (8.5" x 38")

Spessura Gravada Máximo do Cartão

1.3 mm (.051")

Capacidade ADF

50 pág. (papel 20 lb / 75-80 g/m2)

Espessura do papel

7 - 110 libras (28 ~ 400 g/m2)

Ciclo de Trabalho

3000 pág/dia

Para mais informações sobre Xerox® Scanners, visite www.xeroxscanners.com
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OmniPage® Pro
O OmniPage Pro fornece uma solução de OCR
e retenção de layout precisa, transformando
rapidamente documentos digitalizados em
texto editável, formatado. O texto pode, então,
ser utilizado em quase todos os programas de
processamento de texto, editoração eletrônica e
publicação.
Conversor PDF
Nuance PDF Converter é a escolha mais
inteligente de softwares de PDF para negócios.
Combinando poderosa funcionalidade,
suporte Microsoft Office® superior, inteligência
integrada, integração DMS, e facilidade intuitiva
de uso, o Nuance PDF Converter oferece tudo
o que você precisa para criar, converter editar,
montar e compartilhar com segurança arquivos
PDF para maior produtividade, colaboração
avançada e maior conformidade.
Requisitos Mínimos do Sistema de PC
• Intel® Pentium® 4 ou processador
equivalente
• Windows® 8 / 7 / Vista® / XP®
• 2GB de RAM
• 350 MB de espaço livre em disco
• DVD-ROM drive
• Porta USB
Conteúdo da Caixa
•
•
•
•
•
•
•
•

DocuMate 3120 Scanner
Montagem do ADF Pad Sobressalente
Fios de Energia
Cabo USB
Fornecimento de Energia
Guia Rápido de Instalação
Cartão de Suporte Técnico
DVD-ROM incluindo:
–– Manual do Usuário
–– Nuance OmniPage Pro
–– Nuance PaperPort
–– Nuance PDF Converter
–– Visioneer OneTouch®
–– Visioneer Acuity
–– Drives do Digitalizador: TWAIN, EMC®
Captiva® ISIS® e Microsoft Windows®
Image Acquisition (WIA) Driver,
Visioneer DriverPLUS

