Xerox® DocuMate® 3640
Digitalização versátil para o local de trabalho de alto volume.
• Digitaliza documentos a 40 ppm em
simplex e 80 ipm em duplex*
• Mesa de tamanho legal **
• 99 destinos OneTouch podem ser
customizados para cada pessoa no
departamento
• ADF com capacidade de 80 pág
• Ultrasonic Double Feed Detection
• Cria ficheiros PDF pesquisáveis para
tornar mais fácil a pesquisa em
documentos digitalizados
• Qualidade superior de imagem com o
software Kofax® VRS™ incluído
• Visioneer® OneTouch® digitalização
para diversos aplicativos incluindo
Xerox® DocuShare®
• Ciclo de Trabalho Diário – 5.000 pág.
* até 80 ipm a 200 dpi, preto & branco
** Tamanho real da mesa, 8,5" x 14" (216 x 356 mm)
+ papel 20#, 75 g/m2

Aumentar a Produtividade
O DocuMate 3640 é um digitalizador de mesa
departamental duplex com um Alimentador
Automático de Documentos (ADF) de 80 pág.
que digitaliza até 80 imagens por minuto
(ipm) no modo duplex. Ultrasonic Double Feed
Detection garante que nenhuma página seja
esquecida devido a uma má alimentação ou
documento com grampos na bandeja ADF.
O digitalizador departamental de mesa A4/
legal é o único que pode ser programado para
digitalizar automaticamente até 99 aplicativos
ou dispositivos customizáveis. Documentos
podem ser convertidos em PDF de texto
pesquisável em um passo fácil.
O Xerox® DocuMate® 3640 é a solução perfeita
para as soluções de digitalização em toda a
empresa e permite aos executivos atingirem
altos níveis de produtividade ao distribuir
digitalizações departamentais rápidas e de
baixo custo através de toda a organização.

Trabalhe com mais Inteligência
O poderoso software do DocuMate 3640,
a robusta funcionalidade a as especificações
do hardware oferecem a velocidade e
qualidade para a digitalização departamental.
O DocuMate 3640 oferece uma flexibilidade
de formato de arquivo incluindo PDF de texto
pesquisável.
O software Kofax VRS incluido oferece
recursos como autoexposição, autorrecorte
e enquadramento de grande angular. VRS
também ajuda a melhorar a precisão do
software de reconhecimento, reduzindo

a necessidade de correção manual de
reconhecimento de caracteres inteligentes e
resultados de OCR.

Soluções de Mercado Vertical
Requisitos de conformidade regulatória têm
aumentado dramaticamente a necessidade
das empresas de implementar registros
seguros e confiáveis para soluções de captura e
gerenciamento de documentos. Digitalizadores
departamentais são ideais para gerenciar
documentos em aplicativos de pequeno e médio
volume e também podem ser usados para
complementar produtos de maior volume em
configurações de digitalização distribuida.
Soluções de captura de documentos têm se
tornado essencial para atender às necessidades
diárias de digitalização de documentos nos
negócios dos mercados de finanças, seguros,
saúde, transporte e educação. Da mesma forma,
muitos escritórios de advocacia, tribunais,
clientes e administradores lidam e gerenciam
substanciais quantidades de papel. Documentos
são a substância da comunicação, referência,
negociação e execução de contratos, leis e
evidências. Soluções de digitalização rápidas,
confiáveis e de baixo custo como o DocuMate
3640 oferecem um retorno quase imediato
do investimento quando implementados em
escritórios de advogados.
O Xerox® DocuMate® 3640 é a solução perfeita
de digitalização para todo o departamento
ou apenas para a pessoa que dá suporte ao
departamento todo.

Soluções de Software para o Xerox® DocuMate® 3640
Visioneer®
OneTouch
OneTouch é uma ferramenta fácil de usar que
conecta o scanner Xerox® DocuMate® 3640 a um
conjunto poderoso de definições de digitalização
que aumenta exponencialmente a eficiência do
seu processo de trabalho – tal que apenas com
um toque o documento é automaticamente
digitalizado e enviado para o email, Microsoft®
Word, impressora, uma pasta de computador ou
para uma das muitas clouds.
Acuity
Acuity permite que o seu scanner melhore
instantaneamente a limpidez visual de todos os
documentos que digitalizar. Usando algoritmos
avançados e delimitação dinâmica, o Acuity
irá corrigir de forma inteligente as imperfeições
contidas nos documentos, melhorar a qualidade
das imagens digitalizadas para arquivar, melhorar
a precisão OCR (Reconhecimento Ótico de
Caracteres) e poupar tempo.

integradores de sistemas. DriverPLUS combina
as potencialidades dos drivers nativos avançados
TWAIN e WIA de 32 e 64 bits baseados no
Windows® MAIS o novo software de otimização
Acuity e um interface de utilizador sofisticado.

digitalizados em texto formatado e editável. O
texto pode ser usado em praticamente todos os
processadores de texto e programas de edição
eletrónica ou de publicação na web.

Kofax®

Milhões de profissionais confiam no PaperPort
para poupar tempo e dinheiro transformando
documentos em papel em documentos digitais
pesquisáveis. PaperPort combina a eficiência da
gestão documental, a conveniência de documentos
excecionalmente digitalizados e o poder de criar
ficheiros PDF, para trazer todo um novo nível de
desempenho operacional à sua organização.

Tecnologia VirtualReScan (VRS™)
Visioneer OneTouch com tecnologia Kofax
VRS é uma solução integrada de software que
combina a facilidade da digitalização do Visioneer
OneTouch com a qualidade superior de imagem
alcançada com o Kofax VRS. Kofax VRS é uma
tecnologia patenteada, premiada que garante
automaticamente a melhor qualidade de imagem
com a precisão OCR para imagens digitalizadas
de documentos. Enquanto as páginas passam
pelo digitalizador, o VRS realiza uma inspeção
multiponto de cada documento, instantaneamente
verificando e ajustando o alinhamento (inclinação),
brilho, contraste e clareza de imagem.

DriverPLUS

Nuance®

DriverPLUS é a nova geração de tecnologia de
drivers baseada nas especificações do TWAIN™
2.1 que garantem potencialidades avançadas e
maior fiabilidade para ambos os utilizadores e os

OmniPage® Pro
OmniPage Pro fornece uma solução precisa
de retenção de formatos e OCR eficaz,
transformando rapidamente documentos

Especificações do Produto Xerox DocuMate 3640
®

®

Número do Modelo (VRS Basic)

XDM36405M-WU

Número do Modelo (VRS Pro)

XDM36405M-WU/VP

Veloc Digitalização

40 ppm simplex, 80 ipm duplex (a 200 dpi preto& branco, 150 dpi color)

Método de Digitalização

Duplex para Método de Digitalização Rápida

Sensor de Imagem

Dual CCD (Charge Coupled Device)

Fonte de Luz

Dual CCFL

Cor do Fundo

Preto

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 Alta Velocidade (USB 1.1 compatível)

Deteção

Deteção de alimentação duplo ultrassónico, deteção

Máximo de Espessura do card

1.25 mm (0.051")

ADF Document Thickness

16 to 28 lbs., (60 - 105 g/m2)

Dimensions

530 (l) x 437 (p) x 230 (a) mm (20.9" x 17.2" x 9.1")

Weight

25.2 lb (11.4 kg)

Tamanho Mínimo de Documento ADF

140 x 140 mm (5.5" x 5.5")

Tamanho Máximo de Documento ADF

216 x 914 mm (8.5" x 36")

Tamanho Mínimo Documento Mesa

13 x 13 mm (0.51" x 0.51")

Tamanho Máximo Documento Mesa

216 x 356 mm (8.5" x 14")

Capacidade ADF

80 pág. (papel 20 lb., 80 g/m2)

Ciclo de Trabalho

5,000 pages/day

Para mais informações sobre a linha de digitalizadores Xerox, visite www.xeroxscanners.com
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PaperPort®

PDF Converter
Nuance PDF Converter é a escolha mais
inteligente em termos de software de PDF para
negócios. Combinando uma funcionalidade
poderosa, apoio Microsoft® Office® superior,
inteligência incorporada, integração DMS e uma
utilização intuitiva e fácil, Nuance PDF Converter
confere tudo o que precisa para criar, converter,
editar, montar e partilhar em segurança ficheiros
PDF, traduzindo-se em maior produtividade e
melhor colaboração e conformidade.
Requisitos Mínimos de Sistema do
Computador PC
• Intel® Pentium® 4 ou processador
equivalente
• Windows 8 / 7 / Vista® / XP®
• 2GB de RAM
• 500 MB de espaço disponível no disco
• Leitor de DVD-ROM
• Porta USB 2.0
Box Contents
• Digitalizador Xerox® DocuMate® 3640
• Fornecimento de Energia
• Cabo USB 2.0
• Cartão de Instalação Rápida
• Cartão de Suporte Técnico
• Bandeja de Entrada do Papel
• Montagem do ADF Pad Sobressalente
• DVD-ROM incluindo:
– Manual do Usuário
–– Kofax® VRS™
–– Nuance OmniPage Pro
–– Nuance PaperPort
–– Nuance PDF Converter Pro
–– Visioneer® OneTouch®
–– Visioneer Acuity
–– EMC® Captiva® QuickScan™ Pro Demo
–– Drivers do Digitalizador: DriverPLUS
TWAIN™, WIA, EMC® certified ISIS®
driver.

