Xerox DocuMate 4830
®

®

Solução de Digitalização Versátil para
Documentos Grandes
• 30 ppm em simplex e 60 ipm em duplex*
• Digitalizador A3 disponível para
resultado diário moderado
• Digitalização OneTouch para qualquer
dos 9 destinos com o toque de um botão
• Converte documentos em arquivos PDF
pesquisáveis
• Ferramentas de aprimoramento
automático de imagem sem a
intervenção do usuário
* 300 dpi preto/branco, cinza, colorido

Seja Mais Produtivo

Seguro e Confiável

O digitalizador Xerox® DocuMate® 4830 é
uma maneira eficiente de indexar pilhas de
documentos grandes e importá-los para uma
solução de gerenciamento de conteúdo em
uma única etapa. O DocuMate 4830 oferece
um preço atraente, desempenho excelente
e confiabilidade excepcional para grupos de
trabalho corporativo e departamentos e para
pequenas ou médias empresas.

Os documentos são a essência da documentação,
referência, negociação e execução de contratos,
leis e provas. Soluções de imagem de documentos
rápidas, confiáveis e com boa relação custobenefício como o DocuMate 4830 oferecem
retorno do investimento quase imediato quando
implementadas como parte de uma solução de
captura segura de documentos.

O DocuMate 4830 tem uma interface fácil de
usar que permite ao usuário apenas inserir
o documento e pressiona um dos botões no
painel frontal do digitalizador para iniciar a
digitalização e automaticamente enviar por
e-mail, imprimir, converter ou compartilhar
o arquivo. Os botões estão predefinidos na
resolução ideal, profundidade de cor, formato
de arquivo e tamanho de papel para as tarefas
comuns de digitalização, mas é claro que podem
ser alterados facilmente a qualquer momento.
Ideal para gerenciamento de documentos,
o DocuMate 4830 contém ferramentas de
software para editar, cortar e retocar imagens
digitalizadas e organizar os arquivos dentro de
pastas. Com o toque de um botão, os usuários
podem digitalizar e carregar automaticamente
seus documentos nos destinos mais populares
nas nuvens, tais como Google Docs™, Evernote®,
DropBox, Box.net e outros.

As exigências de estar em conformidade com a
legislação aumentou muito a necessidade das
empresas em implementar gerenciamento de
registros seguro e confiável. E as soluções de
captura de documento têm se tornado essencial
para atender às necessidade diárias de imagem
de documentos nos escritórios que utilizam
muito papel.
As empresas nos setores de saúde, transporte e
os mercados de produção industrial, bem como,
escritórios de advocacia, tribunais, clientes e
administradores que manipulam e gerenciam
quantidades substanciais de papel apreciarão
imediatamente o DocuMate 4830 pelo sua
funcionalidade, velocidade e baixo custo.
Rápido, confiável e com boa relação custobenefício, o DocuMate 4830 oferecerá um
retorno quase imediato do investimento.
Pode ser que você tenha seu escritório inteiro
organizado sem perceber.

Soluções de Software para o Xerox® DocuMate® 4830
Visioneer®
OneTouch
OneTouch é um utilitário fácil de usar que
conecta o digitalizador DocuMate 4830 a
um conjunto poderoso de configurações do
digitalizador para melhorar muito a eficiência do
seu fluxo de trabalho — para que com um toque
o documento seja digitalizado automaticamente
para e-mail, escritório e aplicações ECM, sua
impressora, uma pasta de arquivo ou para um
dos muitos destinos nas nuvens.
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 driver baseada em especificações TWAIN™
2.1 que fornecem recursos avançados e maior
confiabilidade para os usuários e integradores
de sistema. O DriverPLUS combina os recursos
de TWAIN de 32 e 64 bits nativo do Windows®
e drivers WIA MAIS o novo software de
otimização Acuity e uma interface do usuário
sofisticada.

Nuance®
OmniPage® Pro
O OmniPage® Pro fornece uma solução de
OCR e retenção de layout precisa, tornando
rapidamente documentos digitalizados
em texto formatado e editado. O texto
pode, então, ser utilizado em quase todos
os programas de processamento de texto,
editoração eletrônica e publicação.

Especificações do Produto Xerox® DocuMate 4830
Número do modelo

XDM48305M-WU

Velocidade de digitalização (Paisagem @ 200 e
300 dpi preto/branco, cinza)

50 ppm simplex / 100 ipm duplex

Velocidade de digitalização (Paisagem @ 200 e
300 dpi preto/branco, cinza, colorido)

30 ppm simplex / 60 ipm duplex

Método de digitalização

Duplex ADF rápido e mesa

Sensor de Imagem

CIS (Contact Image Sensor)

Fonte de Luz

LED (diodo emissor de luz), instante em

Cor de Fundo

Negro

Resolução óptica 600 dpi

600 dpi

Profundidade de bit de saída

24-bit coloridos, 8-bit tons de cinza, 1-bit preto e branco

Peso máximo do papel

28 lb (105 g/m )

Interface

USB 2.0 de alta velocidade (compatível com USB 1.1)

Detecção

Detecção de dupla alimentação

Dimensões

22.9"(l) x 19.6"(p) x 7.6"(a) (582 x 499 x 193 mm)

Peso

2.4 lb (12 kg)

Área de Digitalização máxima de mesa

11.7” x 16.5” (297 x 419 mm)

Tamanho máximo do documento ADF

11.7" x 118" (297 x 2,997 mm)

Tamanho mínimo do documento ADF

4" x 4.13" (102 x 105 mm)

Capacidade ADF

75 páginas (papel 20 lb. / 75-80 g/m2)

Ciclo de trabalho

3.000 páginas/dia
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Para mais informações sobre a linha de digitalizadores Xerox, visite www.xeroxscanners.com
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PDF Converter Pro
O PDF Converter Professional oferece criação e
edição de PDF em 100% do padrão da indústria
mais a conversão de PDF mais precisa no mundo
para formatos do Microsoft® Office® editáveis
disponíveis. O PDF Converter Pro permite
ao usuário criar, converter, editar, montar e
compartilhar de maneira segura arquivos PDF
como nunca foi antes.

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 do Sistema
• Pentium® 4 ou processador equivalente
• Windows 7 / Windows 8 / Vista® / XP®
• 2GB RAM
• 350 MB de espaço livre em disco
• Unidade de DVD-ROM
• Porta USB 2.0
Conteúdo da caixa
• Digitalizador DocuMate 4830
• Fonte de alimentação
• Cabo USB 2.0
• Guia de instalação rápida
• Cartão de suporte técnico
• Manual do usuário
• DVD-ROM incluindo:
–– Manual do usuário
–– Nuance OmniPage Pro
–– Nuance PDF Converter Pro
–– Office Gemini Dokmee Capture**
–– Visioneer OneTouch
–– Visioneer Acuity
–– Drivers do digitalizador: Visioneer
DriverPLUS TWAIN™, ISIS®, WIA
** A Dokmee Capture não é apoiada em Microsoft Windows XP

