Xerox® DocuMate® 4760

Líder na sua Classe em Preço e Desempenho
• 60 ppm em simplex e 120 ipm em duplex*
• Capacidade do ADF de 150 páginas**
• Digitaliza documentos até tamanho A3
(11" x 17")
• Deteção de alimentação duplo e
ultrassónico®
• Cria ficheiros PDF pesquisáveis para
tornar mais fácil a pesquisa em
documentos digitalizados
• Digitalizações perfeitas a partir de
originais com imperfeições
• Scanner A3 acessível para um ritmo de
trabalho diário moderado
• Um só toque para múltiplas aplicações
incluindo Xerox® DocuShare® e Microsoft®
SharePoint®
* a 300 ppp, preto/branco, cinzento, cor, também até
80ppm/160 ipm a 200 ppp, preto/branco e escala de cinza
** papel de 20 lb., 75-80 g/m2

Xerox® DocuMate® 4760
O Xerox DocuMate 4760 fornece digitalizações
de elevada qualidade a qualquer organização, a
um preço acessível. Combinando a sua poderosa
qualidade de imagem, potencialidades fáceis de
usar e a sua rápida velocidade de digitalização, é
a solução perfeita para negócios que procuram
obter elevados níveis de flexibilidade num
ambiente de baixo volume de digitalizações.
O DocuMate 4760 digitaliza documentos a 60
ppm (simplex) e 120 imp (duplex) a 300 ppp nos
modos de cor, escala de cinza e preto&branco.
Inclui igualmente um Alimentador Automático
de Documentos (ADF) com capacidade para
150 páginas, tem a capacidade para digitalizar
uma grande variedade de documentos com
diferentes tamanhos (até A3/ 11" x 17") e permite
a digitalização de documentos longos até 118"
(2997 mm).
®

®

Total Flexibilidade
Nem sempre sabe que documentos vai ter de
digitalizar de seguida. Hoje pode ter páginas
limpas com qualidade de impressão a laser,
mas amanhã podem surgir formulários multicor,
documentos A3 ou mesmo formulários legais
longos. O DocuMate 4760 pode lidar com tudo
isso sem problemas. O ADF para até 150 páginas
processa rapidamente qualquer pilha de papel
de tamanhos diferentes e digita-a com fundo
cinzento para facilitar um grupo variado de
técnicas do grampeamento.

Tecnologia Poderosa
O DocuMate 4760 incorpora tecnologia que
permite digitalizar documentos para até 9
localizações pré-definidas, completamente
configuráveis. Isto permite que o seu documento

seja digitalizado com as definições corretas
de resolução, cor, duplex, recorte automático,
redimensionamento automático, formato
de ficheiro e enviado posteriormente para
praticamente qualquer aplicação, pasta ou
dispositivo. Imagine as possibilidades em termos
de trabalho de poder enviar documentos de papel
digitalizados em formato PDF pesquisável para
o email, Xerox® DocuShare ou uma aplicação
personalizada da sua empresa na web – tudo à
distância de um toque num botão. Não só obtém
um elevado ganho de produtividade como reduz
fortemente as necessidades de formação dos
utilizadores do scanner, ajudando-o ainda mais a
recuperar o investimento realizado.

Produtividade Inteligente Intelligent Productivity
O sistema de deteção de alimentação duplo e
ultrassónico está integrado no DocuMate 4760
de forma a nunca perder uma página devido a
uma incorreta alimentação ou a um documento
agrafado introduzido no scanner.
O DocuMate 4760 oferece um pacote de
software profissional, em conjunto com os
drivers avançados TWAIN™ e ISIS®, permitindo
a comunicação com aplicações de software
avançado de gestão de conteúdo eletrónico
(ECM). A produtividade nunca foi tão fácil e barata
de atingir. O DocuMate 4760 é tão sério quanto
você quando se trata de digitalizar.

Soluções de Software para o Xerox® DocuMate® 4760
Visioneer®
OneTouch
OneTouch é uma ferramenta fácil de usar que
conecta o scanner DocuMate® 4760 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.
DriverPLUS
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
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.

Escolha Kofax VirtualReScan
(VRS) Basic ou Pro
®

®

Visioneer OneTouch com tecnologia Kofax
VRS é uma solução de software integrada que
combina a facilidade da digitalização do Visioneer
OneTouch com a qualidade de imagem superior
obtida com o Kofax VRS 4.5. Kofax VRS é uma
tecnologia patenteada vencedora de prémios
que assegura automaticamente a melhor
qualidade de imagem possível e precisão OCR
(Reconhecimento Ótico de Caracteres) para
imagens digitalizadas. À medida que as páginas
passam pelo scanner, o VRS efetua uma inspeção
multiponto a cada documento, instantaneamente
verificando e ajustando o alinhamento,
luminosidade, contraste e limpidez da imagem.

Nuance®
OmniPage Pro
Nuance OmniPage® fornece uma elevada
precisão OCR e uma deteção avançada de
formatos com tecnologia de Logical Form
Recognition™ (LFR). Os documentos digitalizados
são transformados em texto formatado e editável,

Especificações de produto do Xerox® DocuMate® 4760
Número do Modelo (VRS Basic)

XDM47605M-WU

Número do Modelo (VRS Pro)

XDM47605M-WU/VP

Velocidade de digitalização

60 ppm simplex / 120 ipm duplex a 300 ppp, cor, escala de cinza ou preto&branco
80 ppm simplex / 160 ipm duplex a 200 ppp, escala de cinza ou preto&branco

Método de digitalização

ADF Duplex Rápido

Sensor de Imagem

Dispositivo de Carga Acoplada (CCD) Dual

Fundo

Cinzento

Deteção

Deteção de alimentação duplo ultrassónico

Resolução Ótica

600 ppp

Profundidade de Bits

Cor 24 bits, escala de cinza 8 bits, preto & branco 1-bit

Interface

Hi-speed USB 2.0 (compatível com USB 1.1)

Dimensões

427 x 277 x 218 mm (16.8" x 10.9" x 8.6")

Peso

9 kg (19.8 lb.)

Tamanho Máximo do Documento ADF

297 mm x 2997 mm (11.7" x 118")

Tamanho Mínimo do Documento ADF

76 x 51 mm (3" x 2")

Peso do Documento

7 a 110 lb. (28 ~ 413 g/m²)

Capacidade do ADF

150 folhas (20 lb., papel 75-80 g/m2)

Ciclo de Funcionamento

10000 páginas/dia

Para mais informação sobre a linha de scanners da Xerox, visite www.xeroxscanners.com
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o qual pode ser usado em praticamente todos os
processadores de texto e programas de edição
eletrónica ou de publicação na web.
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.

Office Gemini Dokmee Capture
O software de digitalização da Dokmee Capture
tem todas as características necessárias para a
captura, processamento e reporte de documentos.
Permite aos pequenos e grandes negócios
converter os seus documentos digitalizados
em ficheiros digitais, capturar as imagens e a
informação contidas nos mesmos e organizar
tudo posteriormente em informação pesquisável.
A informação extremamente importante para
o negócio é colocada depois numa localização
centralizada para ser facilmente pesquisada,
armazenada e obtida sempre que for necessária.

Requisitos Mínimos de Sistema
• Intel® Pentium® 4 ou processador
equivalente
• Windows 8 / 7 / Vista® / XP®
• 2GB de RAM
• 350 MB de espaço disponível no disco
• Leitor de DVD-ROM
• Porta USB 2.0
Conteúdos Contents
• Scanner DocuMate 4760
• Unidade de Alimentação
• Cabo USB 2.0
• Cartão de Instalação Rápida
• Cartão de Apoio Técnico
• Tabuleiros de Entrada & Saída de Papel
• DVD-ROM inclui:
–– Manual do Utilizador
–– Kofax VRS Pro 4.5 (com AIPE) ou VRS
Basic 4.5†
–– Nuance OmniPage Pro
–– Nuance PDF Converter
–– Visioneer® OneTouch®
–– Visioneer Acuity
–– Office Gemini Dokmee Capture***
–– Drivers do Scanner: Visioneer
DriverPLUS TWAIN and WIA, ISIS
*** A Dokmee Capture não é apoiada em Microsoft Windows XP
† Kofax VRS 4,5 não é compatível com Windows 8

