Xerox® DocuMate® 5445 e Xerox® DocuMate® 5460
Tecnologia de Digitalização Inteligente para Qualquer Trabalho
• Scanner avançado de elevada produção
para trabalho em grupo
–– 45 ppm / 90 ipm* (DM5445)
–– 60 ppm / 120 ipm* (DM5460)
• Mecanismo de alimentação de
papel fiável com prevenção de dupla
alimentação
• ADF conveniente com capacidade para 75
páginas†
• Cria ficheiros PDF pesquisáveis para
tornar mais fácil a pesquisa em
documentos digitalizados
• Digitaliza instantaneamente com o toque
de um botão
• Digitalização em série de papel variado e
cartões duros
• Poupança de energia e utilização
instantânea da tecnologia LED
* Letter e A4, orientação vertical, 200 ppp, preto&branco, cor
† 20 lb./papel de 75-80 g/m2

Solução de Digitalização Pequena e Altamente Versátil para
Qualquer Negócio
Existem super poderes dentro deste pequeno
scanner. Capaz de digitalizar uma variedade de
documentos, incluindo folhas grandes, pequenas,
finas e espessas, o Xerox® DocuMate® 5445/5460
irá aumentar exponencialmente a eficiência
do seu escritório. Convenientemente pequeno
o suficiente para caber na mesa da receção
de um banco ou gabinete médico, o scanner
está concebido para digitalizar rapidamente
documentos de identificação de clientes ou
pacientes e outros documentos, permitindo a
partilha de informação em tempo real de forma a
garantir um serviço ao cliente rápido e eficaz.
Os scanners têm um interface acessível que
permite ao utilizador inserir simplesmente o
documento e premir um botão no painel frontal
para iniciar a digitalização e automaticamente
enviar via email, imprimir, converter ou partilhar
esse documento. Visioneer® OneTouch®
permitem pré-definições ótimas de resolução,
profundidade da cor, formato do ficheiro e
tamanho do papel para tarefas de digitalização
habituais, as quais podem ser facilmente
alteradas em qualquer altura.
O Xerox® DocuMate® 5445/5460 pode
rapidamente converter um elevado número de
documentos para formato eletrónico, permitindo

uma utilização tranquila mesmo em escritórios
com muitos utilizadores. Digitalizar documentos
torna possível consolidar informação, o que
aumenta a produtividade. Adicionalmente, reduz
o custo de manusear documentos e o espaço
necessário para os armazenar.

Mecanismo de Alimentação de
Papel Fiável
Outra característica única do Xerox® DocuMate®
5445/5460 são os rolamentos da alimentação de
papel. Os rolamentos rodam independentemente
para a esquerda e para a direita por forma a
reduzir o enviesamento do documento durante
a digitalização. Adicionalmente, o rolamento
de prevenção de dupla alimentação reverte a
rotação no instante que o documento deixa a
secção de alimentação de papel prevenindo
assim a dupla alimentação de documentos que
estejam agarrados.
Contudo, há documentos para os quais a
digitalização não deve ser interrompida mesmo
quando é detetada uma dupla alimentação.
Referimo-nos a envelopes e documentos com
post-its colados. Quando o Xerox® DocuMate®
5445/5460 para com um destes documentos, a
digitalização pode ser facilmente recomeçada
com um simples toque num botão.
Vencedores do Prémio Escolha do
Editor da PCMag.com e do Prémio
10 Melhores Scanners

Soluções de Software para o Xerox® DocuMate® 5445 / 5460
Visioneer®

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.

OneTouch
OneTouch é uma ferramenta fácil de usar que
conecta o scanner DocuMate® 5445/5460 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.

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

Acuity Incorporado
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.

PaperPort®
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

DriverPLUS
DriverPLUS é a nova geração de tecnologia de
drivers baseada nas especificações do TWAIN™

Especificações de produto do Xerox® DocuMate® 5445 / 5460
Xerox® DocuMate® 5445

Xerox® DocuMate 5460

Número do Modelo

XDM5445i-A

XDM5460i-A

Velocidade de digitalização (Vertical, 200
ppp, preto/branco, escala de cinza & cor)

45 ppm simplex / 90 ipm duplex

60 ppm simplex / 120 ipm duplex

Método de digitalização

ADF (Alimentador Automático de Documentos) Duplex Rápido

Sensor de Imagem

CIS (Contact Image Sensor)

Fonte de Luz

LED (light emitting diode), ligação instantânea

Cor do Fundo

Preto

Resolução Ótica

600 ppp (Alternável)

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)

Deteção

Deteção de alimentação duplo ultrassónico, deteção de cantos dobrados

Dimensões (ADF fixado, tabuleiros
fechados)

12.5"(c) x 8.2"(l) x 7.7"(a) (318 x 208 x 196 mm)

Tamanho (pegada)

12.5" x 8.2" (318 x 210 mm)

Peso

8.8 lb (4.0 kg)

Espessura do Documento ADF

5 a 55 lbs. (19 ~ 206 g/m2)

Tamanho Máximo do Documento ADF

Papel: 8.5" x 150" (216 x 3810 mm)

Tamanho Mínimo do Documento ADF

Papel: 1.9" x 2.8" (48 x 71 mm); Cartão: 3.4" x 2.1" (85.6 x 54 mm)

Capacidade do ADF

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

Ciclo de Funcionamento

6000 páginas/dia

8.5" x 195" (216 x 4953 mm)

DOKMEE®

Capture

Para mais informação sobre a linha de scanners da Xerox, visite www.xeroxscanners.com
©2014 Xerox Corporation. Xerox®, Xerox and Design® e DocuMate® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos e / ou em
outros países e são usados sob
 licença da Xerox Corporation. Visioneer es un licenciatario de la marca de Xerox®. Visioneer® e Visioneer OneTouch®
são marcas da Visioneer, Inc. Dokmee Capture® é uma marca registada da Office Gemini. Nuance®, PaperPort®, e OmniPage® são marcas da
Nuance Communications, Inc. ou das suas filiais nos Estados Unidos da América e/ou outros países. Microsoft®, Office®, Windows Vista®, Windows®,
o logotipo da Windows e XP® são marcas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou outros países. Intel® e Pentium® são marcas
da Intel Corporation nos Estados Unidos da América e/ou outros países. EMC® e ISIS® são marcas da EMC Corporation. Universal Serial Bus é uma
marca da USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF). TWAIN™ é uma marca da TWAIN Working Group. Todas as restantes marcas são propriedade dos
seus respetivos proprietários e são pelo presente reconhecidas. Os preços, características, especificações, capacidades, aparência e disponibilidade dos
produtos e serviços da Xerox estão sujeitos a alterações sem necessidade de aviso prévio. 10/14
BR12253

novo nível de desempenho operacional à sua
organização.
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
• Pentium® IV ou processador equivalente
• Windows 8 / Windows 7 / Vista® / XP®
• 2GB de RAM
• 350 MB de espaço disponível no disco
• Leitor de DVD-ROM
• Porta USB 2.0
Conteúdos
• Xerox® DocuMate® 5445 or DocuMate®
5460
• Unidade de Alimentação
• Cabo USB 2.0
• Cartão de Instalação Rápida
• Cartão de Apoio Técnico
• DVD-ROM inclui:
–– Manual do Utilizador
–– Nuance OmniPage Pro
–– Nuance PaperPort
–– Nuance PDF Converter
–– Office Gemini Dokmee Capture
–– Visioneer® OneTouch®
–– Visioneer Acuity
–– Drivers do Scanner: EMC certified ISIS,
TWAI, Microsoft Windows® Image
Acquisition (WIA), Visioneer DriverPLUS

