Xerox® DocuMate® 5540
Motivação para Escanear Documentos Difíceis
e Cartões de ID
• Escaneie documentos a 40 ppm e 80
ipm em duplex*
• Bandeja de tamanho Legal
• Capacidade de 50 páginas ADF **
• Crie PDFs de texto pesquisável em um
toque
• Escaneia cartões plásticos através do ADF
• Destinos Programáveis de Um Toque
para grupos de trabalho
• Detecção Ultrassônica de Alimentação
Dupla
• Ciclo de Trabalho Diário – 5.000 páginas
*200 ou 300 dpi, p&b, escala de cinzentos ou colorido
2
**20 lb., 75-80 g/m papel

Inspire seu departamento a ficar
mais produtivo
Projetado com recursos que irão mudar a forma
como você olha e gerencia documentos de
papel, o Xerox® DocuMate® 5540 irá ajudar
os funcionários a reduzir papéis no escritório,
compartilhar documentos eletronicamente,
buscar e recuperar documentos rapidamente
e fazer cópias de segurança de documentos
para proteção ou arquivamento. Documentos
desorganizados não são apenas um risco
à segurança, mas caixas de arquivamento
tradicional são caras para armazenar e difíceis
de pesquisar. Instalar scanners departamentais
rápidos e de baixo custo, como o DocuMate
5540 através da sua organização irá ajudar
os funcionários a alcançar níveis mais altos de
produtividade e retorno sobre o investimento
quase imediato.

Projetado para qualquer coisa
Você nem sempre sabe que documentos irão
passar por sua próxima mesa. Você pode ter
páginas limpas de qualidade à laser hoje, mas
amanhã pode haver formulários de partes
diversas, cartões de ID estampados ou lotes
mistos de tudo isto. Com seu sensor de imagem

de alta qualidade CCD (charge-coupled device)
o Xerox® DocuMate® 5540 cuida de tudo. O
alimentador automático de documentos de 50
páginas torna mais rápido e simples capturar
os dois lados de documentos longos, bem
como cartões plásticos incluindo carteiras de
habilitação e cartões médicos e de seguros.
Pode escanear facilmente livros, revistas,
pastas ou outros itens volumosos na bandeja
de tamanho A4 /legal. E todos os documentos
podem ser convertidos para PDF com texto
pesquisável ou outro formato popular de arquivo
com um simples passo.
Ganhe tem em tarefas comuns criando até 09
atalhos de escaneamento. O Xerox® DocuMate®
5540 é alimentado pela tecnologia Visioneer®
OneTouch® para escanear documentos usando as
configurações ideais para resolução, cor, duplex,
autocorte, auto-endireitamento, formatos de
arquivo, bem como a destinação do arquivo ser
uma pasta local, e-mail, aplicativo de software,
impressora ou mesmo a nuvem. Tudo no toque
de um botão. Não é apenas um ganho de
produtividade, mas reduz muito as necessidades
de treinamento para usuários de scanner. Como
um dispositivo compartilhado, o DocuMate 5540
melhora a eficiência e RSI no escritório.
Nunca perca uma página devido à má
alimentação ou de múltiplas páginas passando
pelo scanner ao mesmo tempo. Tecnologia
avançada de separação de rolo e Detecção de
Alimentação Dupla ajustável está integrada
ao scanner para segurança contra imagens
perdidas. Assim, siga em frente e escaneie sem
separar suas páginas de mídia misturadas ou
tamanhos diferentes. O Xerox® DocuMate® 5540
vai exceder suas expectativas e atingir todas suas
necessidades de escaneamento com o toque de
um botão.

Várias Plataformas
E para Mac, o TWAIN, o driver com mais
funcionalidades do mercado atual, suporte ICA
e um utilitário de digitalização simples porém
poderoso, que permite que você tire da caixa e já
comece a usar.

Soluções de Software para o Xerox® DocuMate® 5540
Visioneer®

Nuance®

Soluções de Software para Mac

OneTouch é um dispositivo fácil de usar que conecta
o DocuMate® 5540 com um potente conjunto
de configurações de digitalizador para melhorar
muito a eficiência do seu fluxo de trabalho — para
que com um toque o documento seja digitalizado
automaticamente para e-mail, Microsoft® Word, sua
impressora, uma pasta de arquivos, ou para um dos
muitos destinos em nuvem.

Milhões de profissionais confiam no PaperPort
para economizar tempo e dinheiro transformando
documentos de papel em documentos digitais
pesquisáveis. O PaperPort combina a eficiência do
gerenciamento de documentos, a praticidade de
documentos muito bem digitalizados e o poder
de criar arquivos PDF, para trazer um novo nível de
proficiência operacional para sua organização.

Acuity

OmniPage® Pro

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.

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

O driver Mac Twain oferece todas as características
de limpeza de imagem Acuity embutidas. Sem
necessidade de outros softwares de terceiros.
Remoção de página em branco, detecção
automática de cor, rotação automática, são apenas
algumas das características padrão. Também inclui
um endossador digital para adicionar texto as suas
imagens, a capacidade de ler dados de código de
barras (é necessário outro software para interpretar
os dados de código de barras) e mesclar 2 lados.

DriverPLUS

Nuance Power PDF é a escolha mais inteligente
de softwares de PDF para negócios. Combinando
poderosa funcionalidade, suporte Microsoft Office®
superior, inteligência integrada, integração DMS,
e facilidade intuitiva de uso, o Nuance Power PDF
oferece tudo o que você precisa para criar, converter
editar, montar e compartilhar com segurança
arquivos PDF para maior produtividade, colaboração
avançada e maior conformidade.

OneTouch

PaperPort®

DriverPLUS é uma nova geração de tecnologia de
drive baseada nas especificações TWAIN™ 2.2 que
oferece recursos avançados e maior confiabilidade
tanto para usuários e Integradores de sistema.
DriverPLUS combina os recursos avançados de 32- e
64-bit dos drives nativos TWAIN and WIA com base
no Windows® MAIS novo software de otimização
Acuity e uma sofisticada interface de usuário.

Mac TWAIN

Power PDF

Especificações do Produto Xerox® DocuMate® 5540

Utilitário de Digitalização Visioneer
Se não houver nenhum aplicativo de digitalização
no seu Mac, um simples porém eficaz utilitário de
digitalização está incluso, permitindo que consiga total
vantagem de todas as características do driver. Simpli
ficando, defina as preferências do seu driver, selecione
o formato da imagem (BMP, JPG, Gif, PDF, MPDF, TIF e
MTIF), escolha onde deseja salvar suas imagens, e inicie
a digitalização.

Conteúdos Contents
• Digitalizador Xerox® DocuMate® 5540
• 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
–– Nuance OmniPage Pro
–– Nuance PaperPort
–– Nuance PDF Converter Pro
–– Visioneer® OneTouch®
–– Visioneer Acuity
–– Drivers do Digitalizador: Visioneer
DriverPLUS TWAIN™, ISIS® and
Microsoft Windows Image Acquisition
(WIA) Driver

Número do modelo

XDM5540-U

Velocidade de digitalização

40 ppm / 80 ipm (Paisagem @ 200 e 300 dpi preto/branco, cinza)

Método de digitalização

ADF Duplex Rápido

Sensor de Imagem

Dispositivo de Carga Acoplada (CCD) Dual

Fonte de Luz

LED (diodo emissor de luz)

Cor de Fundo

ADF: Grey

Resolução óptica

600 ppp

Profundidade de bit de saída

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

Interface

USB 2.0 de alta velocidade (compatível com USB 1.1)

Detecção

Detecção de dupla alimentação

Espessura máxima do cartão

0.051" (1.25 mm)

Dimensões (ADF fixado, tabuleiros fechados)

27.2"(c) x 12.6"(l) x 17"(a) (691 x 319 x 431 mm)

Requisitos Mínimos do Sistema

Peso

8.4 kg (18.5 lb)

Tamanho Mínimo do Documento ADF

70 x 51 mm (2.75" x 2")

Tamanho Máximo do Documento ADF

216 x 355.6 mm (8.5" x 14")*

Flatbed Tamanho Mínimo do Documento

13 x 13 mm (0.5" x 0.5")

Flatbed Tamanho Máximo do Documento

216 x 355.6 mm (8.5" x 14")

Espessura do Documento ADF

7-110 lbs (28-400 g/m2 paper)

Capacidade do ADF

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

Ciclo de Funcionamento

5,000 páginas/dia

PC
• Intel® Pentium® 4 ou processador
equivalente
• Windows® 10 / 8 / 7 / Vista® / XP®
• 2GB de RAM
• 350 MB de espaço livre em disco
• DVD-ROM drive
• Porta USB
Mac
• Processador Intel® Core de 1,83 GHz ou
acima
• Mac OS® X v10.6 – 10.11
• 2 GB RAM
• 350 MB espaço disponível
no disco rígido
• DVD-ROM drive
• Porta USB

Flatbed: Negro

* Faz a varredura do comprimento do papel até 2,997 mm (118")

Para mais informações acerca da linha de digitalizadores Xerox, visite www.xeroxscanners.com
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