Xerox® DocuMate® 3125
Digitalização rápida, acessível e compacta para
documentos e mais.
• Compatível com PC e Mac®
• Digitaliza cartões plásticos através de ADF
• Digitalização de um toque para múltiplas
aplicações
• Ferramentas de realce de imagens
• Cria arquivos PDF pesquisáveis para facilitar
encontrar documentos digitalizados
• 25 ppm e 46 ipm a 300dpi

SEJA MAIS PRODUTIVO

O Digitalizador Xerox® DocuMate® 3125
colorido com alimentação de folhas
converte rapidamente seus documentos,
cartões plásticos e formulários em arquivos
digitais, depois salva com segurança em
seu computador ou em nuvem, pronto para
ser acessado em outro dia, quando você
precisar. Ele pode digitalizar até 46 imagens
por minuto (ipm) em duplex e inclui um
Alimentador Automático de Documento
(ADF) de 50 páginas para cuidar de qualquer
coisa, desde cartões de visita a documentos
em A4/Carta. O Xerox® DocuMate® 3125 tem
uma pegada excepcionalmente pequena e
serve confortavelmente em qualquer estante
(especialmente quando fechado dobrado).
É a solução perfeita para organizações que
precisam converter rapidamente documentos
de papel em arquivos PDF pesquisáveis
para serem compartilhados, organizados e
protegidos.
Drives Advanced TWAIN™ e ISIS® permitem
comunicar com centenas de soluções de
software Enterprise Content Management

(ECM) e Document Image Management (DIM),
tornando o DocuMate 3125 perfeito para
qualquer ambiente de escritório.
DIGITALIZANDO AO TOQUE DE
UM BOTÃO

O digitalizador DocuMate 3125 permite
aos usuário digitalizar para o “destino” de
sua escolha pressionando um único botão,
eliminando múltiplas fases normalmente
exigidas para salvar documentos digitalizados
em formatos de arquivo populares. Basta
selecionar um dos 9 destinos pré-ajustados
(porém, totalmente configuráveis pelo usuário),
e seus documentos serão digitalizados com
as configurações corretas para resolução, cor,
enquadramento e formato de arquivo. As
imagens finais são entregues para virtualmente
qualquer aplicação, pasta ou dispositivo – tudo
ao toque de um botão.
DIGITALIZE COM CONFIANÇA

Pegue uma pilha aleatória de documentos
da sua estante. A menos que eles venham
diretamente de uma impressora a laser, eles

provavelmente terão umas poucas marcas
neles, notas destacadas, carimbos, rugas
ou manchas. O DocuMate 3125 inclui um
software que permite ao seu scanner melhorar
instantaneamente a clareza visual de cada
documento que você digitalizar. Após ser
digitalizado, ele ajusta inteligentemente cada
página para uma imagem clara e limpa. E ele
não melhora a qualidade da imagem apenas
para o olho humano, mas também para o olho
do computador. Uma vez que os resultados
OCR são diretamente relacionados com a
clareza do texto digitalizados, a precisão OCR
é muito ampliada quando você melhora a
qualidade da imagem.
VÁRIAS PLATAFORMAS

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 Xerox® DocuMate® 3125
VISIONEER ® ONETOUCH

SOFTWARE OCR E PDF

OneTouch é um dispositivo fácil de usar que conecta
o DocuMate® 3125 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.

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.

VISIONEER 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.
VISIONEER TWAIN™ 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.

ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS DA
ÁREA DE TRABALHO
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.
SOLUÇÕES DE SOFTWARE PARA MAC

Mac TWAIN
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

Especificações do Produto Xerox® DocuMate® 3125
Número da peça de
Veloc Digitalização

XDM31255M-WU
38 ppm / 66 ipm: 200 dpi, p&b, cinza, preto
25 ppm / 46 ipm: 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 (3.0 compatível)

Detecção

Detecção ultrassônica de alimentação dupla

Dimensões (bandejas de papel estendidas)

284 (l) x 261 (p) x 261 mm (a) (11.2” x 10.25” x 10.25”)

Dimensões (bandejas de papel dobrado)

284 (l) x 170 (p) x 165 mm (a) (11.2” x 6.7” x 6.5”)

Peso

5.1 lb (2.3 kg)

Tamanho Máximo Documento ADF

3.4" x 2" (86 x 51 mm)

Tamanho Mínimo Documento ADF

8.5" x 38" (216 x 965 mm)

Capacidade ADF

50 pág. (papel 20 lb / 75-80 gsm)

Espessura do papel

13 to 32 libras (49 ~ 120 g/m2)

Ciclo de Trabalho

3.000 pág/dia

Para mais informações sobre a linha de digitalizadores Xerox, visite www.xeroxscanners.com
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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.
UTILITÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO
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 CAIXA

•
•
•
•
•
•
•
•

DocuMate 3125 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
–– Visioneer OneTouch®
–– Visioneer Acuity com DriverPLUS
–– Software de terceros
–– Drives do Digitalizador: TWAIN, EMC®
Captiva® ISIS® e Microsoft Windows®
Image Acquisition (WIA) Drive

REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA

PC
• Intel® Pentium® 4 ou processador
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
• Processador Intel® Core de 1,83 GHz ou
acima
• Mac OS® X v10.6 – 10.13
• 2 GB RAM
• 350 MB espaço disponível
no disco rígido
• DVD-ROM drive
• Porta USB

