
פתרון סריקה מגוון עבור מסמכים גדולים.

דורפה תרבגהל יביטקו ךלש תו
סורק Xerox® DocuMate® 4830 מספק דרך 

יעילה לערוך אינדקס של ערימות מסמכים 
גדולים ולייבא אותם אל פתרון לניהול 

 DocuMate 4830 תוכן בצעד אחד. סורק
מציע מחיר אטרקטיבי, ביצועים יוצאים מן 
הכלל ואמינות יוצאת דופן לקבוצות עבודה 

ומחלקות בארגון, ולעסקים קטנים או 
בינוניים.

סורק DocuMate 4830 הוא בעל ממשק 
ידידותי המאפשר למשתמש להכניס בקלות 

את המסמך הרצוי, ולאחר מכן ללחוץ על 
לחצן Simplex )סריקה חד-כיוונית( או 

Duplex )סריקה דו-כיוונית( בלוח הקדמי 
כדי להתחיל בסריקה ולשלוח לדוא”ל, 

להדפיס, להמיר או לשתף את הקובץ באופן 
אוטומטי. הלחצנים מוגדרים מראש עבור 

לרזולוציה, עומק הצבע, תבנית הקובץ וגודל 

הנייר האופטימליים לצורך משימות סריקה 
נפוצות, אך כמובן שניתן לשנותם בכל עת.

סורק DocuMate 4830 אידאלי לניהול 
מסמכים והוא כולל כלי תוכנה לצורך 

עריכה, חיתוך וריטוש התמונות שנסרקו 
ולארגון הקבצים בתיקיות. בלחיצת לחצן, 

משתמשים יכולים לסרוק ולאחר מכן 
לאחסן, לבצע זיהוי תווים אופטי, להדפיס, 

להצמיד או להציג את המסמכים שלהם 
באופן אוטומטי במגוון מיקומים החל 

משולחן העבודה וכלה בענן.

ימאו חטבואמ ן
המסמכים מכילים תוכן של תקשורת, 

סימוכין, משא ומתן והוצאה לפועל של חוזים, 
חוקים וראיות. פתרונות הדמיית מסמכים 

מהירים, אמינים וחסכוניים כגון סורק 
DocuMate 4830 מספקים החזר כמעט מידי 

עבור ההשקעה כאשר הם מוטמעים כחלק 
מפתרון לכידת מסמכים מאובטח.

דרישות התאימות לתקינה הגדילו באופן 
דרמטי את הצורך של חברות להטמיע 

ניהול רשומות מאובטח ואמין. פתרונות 
לכידת מסמכים הפכו הכרחיים כדי לעמוד 

בצורכי ההדמיה היומיומיים של משרדים 
המתנהלים עם ניירת רבה.

עסקים מתחום הבריאות, התחבורה והייצור 
התעשייתי, וכן משרדי עריכת דין, בתי 

משפט, לקוחות ומנהלים המטפלים ומנהלים 
כמויות נייר גדולות יעריכו באופן מידי את 

התפקודיות, המהירות והעלות הנמוכה של 
הסורק המקצועי הזה.

תכונות:
 30 עמודים בדקה בסריקה חד-כיוונית 	 

ו-60 תמונות בדקה בסריקה דו-
כיוונית*

זיהוי על-קולי להזנה כפולה	 
סורק A3 משתלם להספק יומי מתון	 
סריקה בלחיצה אחת לכל אחד מ-9 	 

היעדים
 צור קובצי PDF שניתן לערוך בהם 	 

חיפוש כדי למצוא בקלות את המסמכים 
שנסרקו

 כלי שיפור תמונה אוטומטיים ללא צורך 	 
בהתערבות המשתמש

*נייר US Letter לרוחב, ב-dpi 300, צבעוני

Xerox® DocuMate® 4830 סורק
ADF / סורק ייצור שטוח



Xerox® DocuMate® 4830 מפרטים ותוכנת סורק

www.xeroxscanners.com יש לבקר בכתובת ,Xerox למידע נוסף אודות דגמי הסורקים של

Xerox® DocuMate® 4830 מפרטי המוצר
XDM4830i-U מספר דגם

100N02943 Xerox מספר חלק

50 עמודים בדקה בסריקה חד-כיוונית / 100 תמונות בדקה בסריקה דו-כיוונית מהירות סריקה )נייר US Letter לרוחב ה-200 או dpi 300, שחור-לבן וגווני 
אפור(

30 עמודים בדקה בסריקה חד-כיוונית / 60 תמונות בדקה סריקה דו-כיוונית  מהירות סריקה 
)נייר US Letter לרוחב ב-200 או dpi 300, צבעוני(

סריקה דו-כיוונית במזין המסמכים האוטומטי ובמשטח הסריקה שיטת סריקה

CIS )חיישן תמונה במגע( חיישן הדמיה

LED )דיודה פולטת אור(, ניהול מערכות מידי מקור תאורה

משטח סריקה: שחור מזין מסמכים אוטומטי: אפור צבע הרקע

600 dpi רזולוציה אופטית

24 סיביות צבעוני, 8 סיביות גווני אפור, סיבית 1 שחור-לבן עומק סיביות פלט

Hi-Speed USB 2.0 )תואם 3.0( ממשק

זיהוי על-קולי להזנה כפולה זיהוי

22.9 אינץ' )רוחב( x 19.6 אינץ' )עומק( x 7.6 אינץ' )גובה( )x 499 x 581 194 מ"מ( ממדים

26.4 ליברה )12 ק"ג( משקל

)ר"מ /' רג 105 ~ 53( .ג"ק 28 - 14 ADF טווח עובי נייר

11.7 אינץ' x 16.5 אינץ' )x 297 420 מ"מ( אזור הסריקה המרבי במשטח הסריקה

11.7 אינץ' x 118 אינץ' )x 297 2,997 מ"מ( גודל מסמך מקסימלי עבור מזין המסמכים האוטומטי

4 אינץ' x 4.13 אינץ' )x 102 105 מ"מ( גודל מסמך מינימלי עבור מזין המסמכים האוטומטי

75 גיליונות )נייר 20 ליברה / 75-80 ג'/מ"ר( קיבולת מזין המסמכים האוטומטי

3,000 דפים ליום מחזור חיים

Windows 10, 8, 7 מערכות הפעלה נתמכות

תיבת התיבה: סורק Xerox® DocuMate® 4830, ספק כוח, כבל USB 2.0, כרטיס עבור התקנה מהירה, כרטיס עבור תמיכה טכנית, מדריך למשתמש, DVD-ROM עם תוכנה ומנהלי 
התקנים ידניים למשתמש.

*באנגלית בלבד

Xerox Corporation 2020©. כל הזכויות שמורות. ®Xerox ו-®DocuMate הם סימנים מסחריים רשומים של Xerox Corporation בארצות 
 Visioneer® .Xerox הוא סימן מסחרי ברישיון Visioneer .Xerox Corporation הברית ובמדינות אחרות ונעשה בהם שימוש תחת רישיון מטעם

 Microsoft הם סימנים מסחריים של XP-ו Vista® ,Windows® ,Microsoft® .Visioneer, Inc. הם סימנים מסחריים של OneTouch® Visioneer-ו
Corporation בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. ®Intel ו-®Pentium הם סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה”ב ו/או במדינות אחרות. 

®EMC ו-®ISIS הם סימנים מסחריים של ENERGY STAR® .EMC Corporation והסימן ENERGY STAR הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות 

הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית. Universal Serial Bus הוא סימן מסחרי של .TWAIN™ .)USB-IF( USB Implementers Forum, Inc הוא 
 TWAIN ABBYY®, ABBYY® FineReader ו- FineReader לש םיירחסמ םינמיס וא םימושר םיירחסמ םינמיס םה ABBYYWorking סימן מסחרי של

Group. כל הסימנים המסחריים האחרים הם רכושם של בעליהם בהתאמה והינם מאושרים בזאת. המחירים, התכונות, המפרטים, היכולות, 
HE-BR29534   07/20   .כפופים לשינוי ללא הודעה מראש Xerox® הנראות והזמינות של המוצרים והשירותים של

תוכנות נוספות

ABBYY FineReader של OCR תוכנות : ABBYY®  תוכנות

Windows : TWAIN, ISIS®, WIA מנהלי התקנים של סורק עבור

Windows-ל Visioneer פלטפורמת תוכנה חכמה של

OneTouch
יישום קל לשימוש עבור 

זרימת עבודה בסורק, 
המבצע בלחיצת כפתור 

את כל השלבים בפעולת 
סריקה מורכבת.

Acuity
מאפשר לך להפיק 

סריקות צלולות יותר. 
Acuity משתמש ביותר 

מ-25 אלגוריתמים 
מתקדמים, לתיקון חכם 

של מסמכים.

*Capture SE
־פתרון עוצמתי וג

מיש לסריקה באצוות, 
המסוגל לפצל סריקות 
לקבצים נפרדים, ליצור 

־אינדקסים, לקרוא בר
קודים ולחלץ נתונים.

DriverPLUS
מספק מערך מרשים של 
הגדרות, על מנת לאפשר 

התאמה מדויקת של 
הסריקה באמצעות 
ממשק קל לשימוש 

ותיאורי כלי מועילים.

*Organizer AI
מנהל את הקבצים שלך 

עם חיפוש מהיר, המרה, 
ניתוח קבצים וניקוי, 

תיוג, עורך PDF וסיווג 
אוטומטי של קבצים.

https://www.xeroxscanners.com/en/uk/

