
Büyük Belgeler İçin Çok Yönlü  
Tarama Çözümü.

DA H A Ü R E T K E N O LU N
Xerox® DocuMate® 4830 tarayıcı, büyük ebatlı 
belge yığınlarını dizinlemenin ve tek bir adımda 
bir içerik yönetim çözümüne aktarmanın etkili 
bir yoludur. DocuMate 4830, kurumsal çalışma 
grupları ve departmanlar ve küçük veya orta 
ölçekli işletmeler için cazip bir fiyat, muhteşem 
performans ve olağanüstü güvenilirlik sunar. 

DocuMate 4830, kullanıcının belgesini kolayca 
koymasını ve ardından taramayı başlatmak 
için Simplex (Tek Taraflı) veya Duplex (Çift 
Taraflı) düğmesine basarak belgeyi otomatik 
olarak e-postaya göndermesini, yazdırmasını, 
dönüştürmesini ya da paylaşmasını sağlayan 
kullanımı kolay bir arayüze sahiptir. Düğmeler 
genel tarama görevleri için ideal çözünürlüğe, 
renk derinliğine, dosya formatına ve kağıt 
boyutuna önceden ayarlanmıştır ancak 
elbette bu ayarları istediğiniz zaman kolayca 
değiştirebilirsiniz.

Belge yönetimi için ideal bir çözüm olan 
DocuMate 4830, taranan görüntüleri 
düzenlemek, kırpmak ve rötuşlamak ve 
dosyaları klasörler halinde organize etmek 
için yazılım araçları içerir. Kullanıcılar tek 
bir düğmeye dokunarak tarama yapabilir 
ve masaüstünden buluta kadar çeşitli 
konumlardan belgeyi otomatik olarak 
kaydedebilir, optik karakter tanıma (OCR) 
işleminden geçirebilir, yazdırabilir, ekleyebilir 
veya görüntüleyebilir.

G Ü V E N L I  V E  G Ü V E NIL IR
Belgeler iletişim, referans, müzakere ve 
sözleşmelerin, yasaların ve delillerin smıut 
halidir. DocuMate 4830 gibi hızlı, güvenilir ve 
maliyet etkin belge görüntüleme çözümleri, 
güvenli belge yakalama çözümü olarak 
kullanıldığında neredeyse anında yatırım 
getirisi sağlar. 

Yasal düzenlemelere uyum gereklilikleri, 
şirketlerin güvenli ve güvenilir kayıt yönetimi 
uygulama ihtiyacını büyük ölçüde artırdı. 
Ayrıca belge yakalama çözümleri, evrak 
işlerinin yoğun olduğu ofislerde günlük belge 
görüntüleme ihtiyaçlarını karşılamak için 
gerekli hale geldi.

Sağlık, ulaşım ve endüstriyel üretim 
pazarlarındaki işletmelerin yanı sıra çok sayıda 
evrakın işlenmesi ve yönetimiyle uğraşan hukuk 
büroları, mahkemeler, müvekkiller ve yöneticiler 
bu yetenekli tarayıcının işlevlerinden, hızından 
ve düşük maliyetinden tarayıcıyı alır almaz 
memnun kalacak.

Özellikler:
•  30 ppm tek taraflı ve 60 ipm çift taraflı*

• Ultrasonik çift besleme algılama

• Günlük orta seviyeli verimlilik için ekonomik 
A3 tarayıcı

• Tek bir düğmeye dokunarak taramayı 
9 hedeften herhangi birine yükleme

• Taranan belgelerin kolayca bulunması için 
arama yapılabilir PDF dosyaları oluşturma

• Kullanıcı müdahalesi gerektirmeyen otomatik 
görüntü iyileştirme araçları

 * Yatay ABD Mektup kağıdı, 300 dpi, Renkli

Xerox® DocuMate® 4830 Tarayıcı 
Flatbed / ADF Üretim Tarayıcı



Xerox® DocuMate® 4830 Tarayıcı Yazılımı ve Teknik Özellikleri

Xerox serisi tarayıcılar hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:  
www.xeroxscanners.com

Xerox® DocuMate® 4830 Ürün Özellikleri

Model Numarası XDM4830i-U

Xerox Parça Numarası 100N02943

Tarama Hızı (200 veya 300 dpi’da Yatay ABD Mektup kağıdı, siyah-beyaz ve gri 
tonlamalı)

50 ppm tek taraflı / 100 ipm çift taraflı

Tarama Hızı (200 veya 300 dpi’da Yatay ABD Mektup Kağıdı, Renkli) 30 ppm tek taraflı / 60 ipm çift taraflı

Tarama Yöntemi Hızlı çift taraflı ADF ve düz yatak

Görüntüleme Sensörü CIS (Kontak Görüntü Sensörü)

Işık Kaynağı LED (Işık Yayan Diyot), anında yanan 

Arka Plan Rengi ADF: Gri Düz Yatak: Siyah

Optik Çözünürlük 600 dpi

Çıkış Bit Derinliği 24 bit renkli, 8 bit gri tonlamalı, 1 bit siyah-beyaz

Arayüz Yüksek Hızlı USB 2.0 (3.0 ile uyumlu)

Algılama Ultrasonik çift besleme algılama

Boyutlar (G x D x Y) 581 x 499 x 194 mm (22,9" x 19,6" x 7,6")

Ağırlık 12 kg (26,4 lb)

ADF kağıt kalınlığı aralığı 14 - 28 lbs. (53 ~ 105 g/m2)

Maksimum Düz Yataklı Tarama Alanı 297 x 420 mm (11,7" x 16,5")

ADF Maksimum Belge Boyutu 297 x 2997 mm (11,7" x 118")

ADF Minimum Belge Boyutu 102 x 105 mm (4" x 4,13") 

ADF Kapasitesi 75 sayfa (20 lb / 75 – 80 g/m2 kağıt)

Görev Döngüsü 3,000 sayfa/gün

Desteklenen İşletim Sistemleri Windows 10, 8, 7

Kutu İçeriği: DXerox® DocuMate® 4830 Tarayıcı, Güç Beslemesi, USB 2.0 kablo, HIzlı Kurulum Kartı, Teknik Destek Kartı, Kullanıcı El Kitabı, Teknik Destek Kartı, kullanım 
kılavuzu ve sürücülerine sahip DVD-ROM.

 
* Yalnızca İngilizce

©2020 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®  ve DocuMate®, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Xerox Corporation'ın tescilli 
ticari markalarıdır ve Xerox Corporation lisansı ile kullanılır. Visioneer, Xerox ticari marka lisansına sahiptir. Visioneer® ve Visioneer OneTouch®, 
Visioneer, Inc. Şirketinin ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetinde olup bu belgede tanınmıştır. Xerox® ürün ve 
hizmetlerinin fiyatları, özellikleri, teknik özellikleri, kapasiteleri, görünümü ve kullanılabilirliği bildirilmeden değiştirilebilir.  06/20   BR29534 -TR
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W IN D OW S İÇ İN V ISIO N E E R IN T E L L IG E N T S O F T WA R E PL AT FO R M

ABBYY® Yazılımı: ABBYY FineReader OCR Yazılımı 

Windows için Tarayıcı Sürücüleri: TWAIN, ISIS®, WIA 

OneTouch

Karmaşık bir tarama 
işlemindeki tüm 
adımları tek bir 
düğmeye dokunarak 
yapan, kullanımı kolay 
bir tarayıcı iş akışı 
uygulaması.

Acuity

Taramaların görsel 
netliğini iyileştirmenizi 
sağlar. Acuity, 25’i aşkın 
gelişmiş algoritma 
kullanarak belgeleri 
akıllıca düzeltir. 

Capture SE*

Taramaları ayrı 
dosyalara bölebilen, 
dizinler oluşturabilen, 
barkodları okuyabilen 
ve verileri ayıklayabilen 
esnek ve güçlü bir toplu 
tarama çözümü. 

DriverPLUS

Kullanımı kolay arayüz 
ve faydalı araç ipuçları 
aracılığıyla taramanın 
hassas bir şekilde 
özelleştirilmesini 
sağlayan etkileyici bir 
dizi ayar sunar.

Organizer AI*

Hızlı arama, dönüştürme, 
dosya analizi, temizleme, 
etiketleme, PDF editörü 
ve otomatik dosya 
sınıflandırma özellikleriyle 
dosyalarınızı yönetir.

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

