Xerox® DocuMate® 3920

O novo digitalizador de rede que simplifica a captura
segura de documentos e compartilhamento de
informações críticas
• D
 igitaliza para E-mail, Pasta, Fax, FTP,
Impressão
• Digitalização em ambos os lados do seu
documento no modo duplex
• Alimentador Cama e Auto Documento
(segura 50 páginas*)
• LCD colorido ‘Touch Screen’
• Funcionalidade Completa Enviar/Receber
Fax
• Gerencia remotamente através
de webpage integrada
• Armazena até 2.000 endereços
de e-mail
• Suporta diretórios de e-mails LDAP
• Protege ferramentas administrativas,
acesso e autenticação de usuário
suportados
*Papel de 20 lb., 75 g/m2

Exploração da rede do escritório
Conexão direta de digitalizadores são uma
parte vital da sua estratégia de captura de
documentos, mas digitalizadores de rede
como o Xerox® DocuMate® 3920, são a solução
perfeita para um escritório que tem necessidade
de digitalização compartilhada. Digitalização
em rede acessível alcança duas metas principais
para o fluxo e captura dos seus documentos
com ótima eficiência e facilidade de uso.
Primeiro, um digitalizador em rede pode ser
convenientemente colocado em áreas comuns
e não necessita de conexão com PC. Segundo, o
digitalizador pode acessar facilmente conexões
de redes largas para servidores de arquivos,
servidores de e-mail, locais de FTP e impressoras
e servidores de fax.
O DocuMate 3920 é concebido com conveniência
e facilidade para suportar grupos de trabalho e
escritórios pequenos e médios através de uma

conexão padrão Ethernet e oferece um acesso
seguro de multiusuários, com fácil administração
através de uma configuração de página da web
com base em formulário embutido. Nenhum
departamento caro de TI ou contratante de
rede é necessário para começar a digitalizar os
documentos para servidores locais ou locais FTP.
E-mail agora pode ser entregue em qualquer
lugar da internet (ou envio e recebimento simples
de fax) através de uma linha comum de telefone.

Digitalizador para email
O recurso scan-to-email permite digitalizar seus
documentos com base em papel em cores firmes
e enviá-los por e-mail em formatos de arquivos
PDF, JPEG, ou TIFF diretamente do DocuMate
3920. Como resultado, você pode enviar o
documento digitalizado simultaneamente com
um monte de endereços múltiplos ou listas
de distribuição. O DocuMate 3920 suporta
LDAP (lightweight directory access protocol)
para acesso direto aos diretórios de e-mail do
Microsoft Exchange Server. Mais, há um total
de 2.000 endereços customizados de e-mail que
podem ser adicionados ao seu dispositivo.

Digitalizador para arquivo
O recurso scan-to-filing permite aos usuários
digitalizar documentos e guardá-los numa pasta
do PC ou para qualquer servidor na rede ou
externamente na internet através de FTP, HTPP,
HTTPS, ou CIFS. A conexão Ethernet embutida
dá ao dispositivo privilégios totais ou limitados de
rede como definido pelo administrador da rede.

Cópia digital
Quando o DocuMate 3920 está diretamente
conectado a uma impressora de jato de tinta
PCL5-ou a laser através da sua conexão USB, a
configuração se torna uma poderosa copiadora
digital. Através do painel frontal simples de usar,
você pode fazer cópias em preto e branco como
numa máquina copiadora normal.

Soluções de Software para o Xerox® DocuMate® 3920
E-mail
O recurso ‘scan-to-email’ permite aos usuários
digitalizar documentos com base de papel
em cores e enviar por e-mail em formatos de
arquivos PDF, JPEG, ou TIFF diretamente do
digitalizador O Xerox® DocuMate® 3920 suporta
LDAP (lightweight directory access protocol) para
acesso direto aos diretórios de e-mail Microsoft
Exchange Server e até 2.000 endereços de e-mail
customizados podem ser adicionados dispositivo.

Envio de múltiplas páginas
Com um Auto Alimentador de Documentos
(ADF), o DocuMate 3920 permite uma pilha
de 50 pág. de documentos para serem
continuamente digitalizados e transmitidos de

uma vez em qualidade confiável para aumentar
sua eficiência.

Fax
Quando o DocuMate 3920 é conectado a uma
impressora suportada e uma linha telefônica,
esta configuração pode ser usada como uma
máquina que envia e recebe fax e imprime
faxes recebidos. Adicione a isto uma discagem
rápida de agenda e diretório de transmissão
de faxes para grandes grupos para aumentar
sua eficiência. Há um teclado totalmente
numérico para digitar números de telefone e
fax tão simples como usar sua máquina de fax
tradicional.

DocuMate 3920 Especificações do Produto
Número do Modelo

XDM39205D-WU

Resolução Óptica

Até 600 dpi

Profundidade de Bit de Saída

24-bit color, 8-bit tons de cinza, 1-bit bitonal

Velocidade de Digitalização* (ADF, 150 dpi)
*depende do ambiente da rede
Tamanho Documento – Mesa
Tamanho Documento – ADF

Preto & branco

15 ppm / 7 ipm

Tons de cinza

12 ppm / 5 ipm

Color

7.5 ppm / 3 ipm

Máximo 8,5" x 11,7" (216 x 297 mm)
Máximo 8,5" x 14" (216 x 356 mm)
Min. 5,8" x 8,3" (147 x 211 mm)

Fonte de Luz

CCFL – Cold Cathode Fluorescent Lamps

Sensor

CCD – Charge-Coupled Device

Dimensões

480 x 205 x 475 mm (18,9" x 8,1" x 18,7")

Peso

10,2 kg. (22,5 lbs)

Capacidade ADF

50 pág. (20 lb., 75 g/m2)

Ciclo de Trabalho Diário

1.000 pág.

Interface de Conexão

Ethernet 10Base T / 100Base TX autorregistro

Protocols

TCP/IP, HTTP, DNS, DHCP

Servidores de Correio Suportados

Microsoft Exchange Server 2000/2003/2007, Lotus Mail Server 5.0,
Lotus Domino 7.x & 8.x, Red Hat 7.0, Mac Mail Server OS 9.04

Especificação

Especificação de Arquivo

Especificação Cópia

Especificação Fax

Protocolos de Comunicação

SMTP, MIME, LDAP

Max. Endereços de E-mail
Armazenados

2, 000

Protocolos de Comunicação

FTP, HTTP, CIFS, AVPP, HTTPS

Formatos de Arquivos Suportados

PDF, TIFF, MTIFF, JPEG

Max. Pastas

50

Zoom

25% – 400% em incrementos
de 1%, encaixar na página

Cópias

Até 99

Combinação

Sortido / Empilhado

Porta

Dual RJ-11 Para Telefone & Linha

Velocidade do Modem

33.6 Kbps

Memória de Pág

2 MB

©2016 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design® e DocuMate® são marcas da Xerox Corporation nos Estados
Unidos da América e/ou outros países e são usadas sob licença da Xerox Corporation. Visioneer é um licenciado da marca registrada de Xerox®.
Visioneer® e Visioneer OneTouch® são marcas da Visioneer, Inc. Microsoft®, SharePoint®, Vista®, Windows®, o logo Windows e XP® são marcas
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Intel® e Pentium® são marcas da Intel Corporation nos EUA e/ou outros países.
Universal Serial Bus é uma marca registrada da USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF). Todas as demais marcas registradas são de propriedade
dos seus respectivos donos e são aqui reconhecidas. Preços, recursos, especificações, capacidades, aparência e disponibilidade dos produtos e
serviços Xerox estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 01/16 BR17486

O painel frontal do DocuMate 3920 é uma tela
clara de LCD 7" touch screen. Os menus são
fáceis de navegar e um teclado macio QWERTY
facilita seus registros.

Painel de toque grande & fácil
de usar
Um LCD colorido grande de 7-pol, mostra
claramente todos os modos operacionais.
Bastam alguns toques na tela de LCD e você
pode finalizar seu trabalho em segundos. A tela
é altamente responsiva ao toque e o teclado
QWERTY macio torna seus registros fáceis e
rápidos.

Ferramenta de Gerenciamento
de Rede
A Ferramenta de Gerenciamento de Rede do
DocuMate 3920 permite ao administrador
configurar facilmente um ou múltiplos
dispositivos DocuMate 3920 na rede. A página
da web com base em formulário permite uma
criação fácil de até 2.000 endereços de e-mail
e 50 destinos de arquivos para apoiar o fluxo
de digitalização de documentos no dispositivo e
na rede.
O DocuMate 3920 suporta LDAP para acesso
direto aos diretórios de e-mail do Microsoft
Exchange Server e suporte do servidor SMTP
de forma que os pequenos negócios sem
elaborados servidores Exchange ou grandes
departamentos de TI podem configurar seus
‘scan-to-email’ com serviços de correio baseados
em ISP e internet. A conexão integrada Ethernet
dá ao dispositivo privilégios de rede completos
ou limitados, via uma ferramenta simples de
gerenciamento de rede baseada na web.

Conteúdo da Embalagem
•
•
•
•
•
•

Digitalizador Xerox® DocuMate® 3920
Fornecimento de Energia
Cabo USB para Conectar Impressora
cabo de telefone RJ-11 para fax
Cartão de Instalação Rápida
CD-ROM incluindo:
–– Ferramenta de Gerenciamento de Rede
–– Manual do Usuário

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

