
דיגיטציה של כל המסמכים
בעולם הדיגיטלי של ימינו חשוב שתהיה 
דלכם יכולת לגשת לנתונים הלכודים בערי

מות מסמכי נייר הולכות וגדלות, ושתהיה 
גם לכם האפשרות לנהל את הנתונים האלה. 

הסורקים ® DocuMate דגמים 6460 ו-6480 של 
 ® Xerox מספקים את אחת הדרכים המהירות 

והידידותיות ביותר למשתמש לרתום את 
הנייר לצורכי עולם הדיגיטלי, ובכך הם 

מסייעים לארגונים לנהל את המידע הסרוק 
שלהם. לסורקי שולחן עבודה קומפקטיים 

אלויש כל מה שאתם זקוקים לו על מנת 
לעשות דיגיטציה של כל הניירות והמסמכים 

שלכם: 

120 מסמכים בגדד  מהירות– אפשר לטעון עד
לים מעורבים למזין המסמכים ולסרוק אותם 

במהירויות של עד 140 תמונות )70 דפים( 
לדקה* ב-DocuMate 6460, ועד 176 תמונות 
)88 דפים( לדקה* ב-DocuMate 6480, באמד
צעות חיבור מהיר מסוג USB 3.0. הסריקה 
תתבצע במהירות והקבצים שיתקבלו ייראו 

אפילו טוב יותר מאשר המקוריים במקרה 
דשתפעיל את התכנה בחבילה המשולבת שת

.Visioneer®-קבלו מ

דאמינות –  גלילי ההיפוך הפעילים והמסב הכ
דדורי המותקנים בתוך מנגנון הזנת הנייר משפ

רים את האמינות ומספקים מחזור חיים מרבי 
של 11,000 דפים ליום. מערך תאורה מתקדם 

 LED המגדיל את מספר מקורות האור מנורת

45 נורות LED, מספק תאורה משוד -אחת ל
דרגת לצורך הפקת תמונות באיכות מעולה. 
מערכת לזיהוי הזנת דפים מרובה באמצעות 
אולטרסאונד מאפשרת לתקן מצב של דפים 

חופפים באמצעות זיהוי עובי שכבת האוויר בין 
המסמכים. אם המערכת מזהה הזנה כפולה, 

המשתמש מקבל התראה לעשות תיקונים לפני 
שהסריקה תתחדש, וכך ניתן לוודא שכל דף 
ייקלט וייסרק. הסורקים כוללים גם תכונות 

מובנות כגון תיקון סיבוב )de-skew( וחיתוך 
אוטומטי )auto-crop( החוסכות למעבד של 
המחשב כוח עיבוד יקר, ומאפשרות לו לקבל 

את התמונות במהירות גבוהה. 

באמצעות שימוש בשני מנועים במקום אחד, 
הסורקים מסוגלים לאסוף ולהזין דף אחד בכל 
פעם בדיוק רב ובמהירויות גבוהות, וכך לספק 

סריקה אמינה במשך שנים ארוכות.

יכולת חיפוש – DocuMate 6460 ו-6480 יהפכו 
אוטומטית את המסמכים הסרוקים לקובצי 

PDF שניתן לחפש בהם ולמצוא אותם בשעת 
הצורך. הסורקים פועלים בטכנולוגיית® 

 OneTouch של Visioneer® לסריקה מהירה 
של מסמכים אל תוך אחד מתשעה יעדים 
מוגדרים מראש, יעדים הניתנים להגדרה 

מחדש בכל עת. טכנולוגיית  OneTouch של 
Visioneer לוקחת פיקוד על תהליכי העבודה 

של ניהול המסמכים, וסורקת נתונים תוך 
שימוש בהגדרות האופטימליות של רזולוציה, 

צבע, הדפסה דו-צדדית )דופלקס(, חיתוך 

אוטומטי, יישור אוטומטי ותבנית קובץ, ולאחר 
מכן מעבירה אותם לכל יישום, תיקייה או 

התקן בלחיצת כפתור. המערכת פועלת עם 
תוכנת Acuity לשיפור תמונה, והמסמכים 

הסרוקים, שיוצאים מושלמים, מועברים 
בתבנית PDF ניתנת לחיפוש לדוא«ל, לענן או 

ליישום אינטרנטי מותאם אישית. התוצאה 
היא לא רק עלייה בתפוקה, אלא גם קיצור 

משמעותי של זמן ההכשרה של המשתמשים, 
ומכאן – הגדלת החזר ההשקעה שברכישת 

המכשירים. 

ורסטיליות –  כקודמיהם, גם הסורקים 
DocuMate 6460 ו-DocuMate 6480 כוללים 

דמזין מסמכים מתכוונן המסוגל לקלוט מסמ
כים ברוחב של 24.13 ס«מ ולסרוק נייר רציף 
עד אורך של  599.44 ס«מ, וכמו כן - לקצוץ 

דאוטומטית את חורי השוליים מהתמונה הס
דרוקה הסופית. תכונה זו שימושית כאשר סור
קים נייר רציף של מדפסת סיכות או תדפיסי 

גיליון רפואי ארוכים. 

שני הסורקים מתאימים בגודלם לכל שולחן 
כתיבה, ולכן הם הפתרון המושלם לעסקים 

קטנים וגדולים הנדרשים לבצע דיגיטציה של 
מסמכי הנייר שלהם. כל ענפי המשק יכולים 

דלהפיק תועלת רבה מהתכונות המקצו
עיות המשולבות במוצרים אלו: מבנקאות 

ועד לראיית חשבון, ממשפטים ועד שירותי 
בריאות, מתחבורה ועד ייצור.

תכונות:
תוכנה לקריאת ברקודים	 
 תוכנת Acuity לשיפור התמונה, מבית 	 

 Visioneer®

סורק כרטיסי זיהוי מפלסטיק	 
גודל מסמך מרבי X  24.13  599.44 ס"מ	 
 יוצר קובצי PDF שבהם ניתן לערוך חיפוש, 	 

כדי להקל למצוא מסמכים סרוקים
 מהירויות הסריקה של  DocuMate 6480 הן 	 

 *ipm 176  / ppm 88 עד
 	 DocuMate 6460* מהירויות הסריקה של 

ipm 140  / ppm 70 הן עד
מחזור חיים של 11,000 דפים ליום	 

 Xerox Passport Scanner משולב אופציונלי 	 
לקליטת תעודות מזהות  

*ב-dpi 200, שחור-לבן, גווני אפור או צבע

דסורקים עצמתיים עם תכונות מת
קדמות לגופים עסקיים בכל גודל

Xerox ®  דגמים 6460 ו-6480 של DocuMate ® סורק
סורק לקבוצת עבודה / סורק מחלקתי



קיבולת הזנה גדולה
 DocuMate 6460 הסורקים השולחניים
ו-6480 תוכננו מתוך מטרה למקסם 

את התפוקה. מזין המסמכים האוטומטי 
)ADF( יכול להחזיק כמות מרשימה של 

120 גיליונות )נייר 20 ליברות( ונבנה 
מן היסוד על מנת לספק סריקה נטולת 

שגיאות. חידושי עיצוב אלו כוללים:

 כרטיסי זיהוי עם הבלטה – סריקת כרטיסי 
פלסטיק קשיחים מרובים באמצעות 

ADF-ה

 מגש הזנה רחב –  אפשרות להזין נייר 
רציף של מדפסת סיכות מבלי לתלוש את 

השוליים

 מזין מסמכים אוטומטי בעל קיבולת גבוהה  
– מחזיק 120 גיליונות

 תיקון סיבוב )De-Skew( ברמת החומרה – 
תהליך זה מסייע ליישר את הנייר לגלילים 

ולמכווני נייר, דבר המבטיח שהנייר יוזן 
כשהוא מיושר ומונע שגיאות הזנה

עיצוב הפלט
את מגשי הפלט עם הקיבולת הגבוהה 

והמבנה החכם אפשר להתאים למגוון סוגי 
מדיה, לרבות שיקים, נייר רחב, נייר מכתבים 
ומסמכים משפטיים. העברת נתונים מהירה 

ב-USB 3.0 מבטיחה סריקה במהירות מרבית. 
תכונות הפלט כוללות:

 מגש פלט עם אורך מתכוונן 	 
עוצר ולוכד מסמכים קטנים, כמו שיקים, כדי 

לקצר את הזמן הנחוץ לאיסוף מסמכים בגדלים 
מיוחדים.

 מגש פלט עם גובה מתכוונן 	 
מאפשר מעבר של מסמכים דקים או עדינים 
במיוחד דרך הסורק, כדי לצמצם את סיכון 

הפגיעה במסמך
 העברת נתונים מהירה 	 

)SuperSpeed USB 3.0 ממשק(

מהיר ואמין
אנו יודעים שזמן שווה כסף, וסדרת 

DocuMate 6400 מספקת מהירות של קו 
דייצור במכשיר שולחני. הסורקים מספ

קים תפוקה במהירות גבוהה וכוללים 
את התכונות הנלוות, המפורטות להלן, 

כדי לעמוד במהירויות סריקה של תמונות 
גולמיות:

 עד ppm 70/88 ו-ipm 140/176 – מהירויות 
מרביות שנרשמו ב-dpi 200 בסורקים 

6460 ו-6480 ב-ppm וב-ipm בהתאמה

 עיבוד תמונה מובנה – יכולות תיקון סיבוב 
)de-skew( וחיתוך )crop( מובנות במד

כשיר, מה שמאפשר למחשב לחסוך בזמן 
עיבוד יקר ולקבל תמונות במהירות גבוהה

 מנוע כפול – באמצעות שימוש בשני 
מנועים במקום אחד, הסורקים מסדרת 
DocuMate 6400 מסוגלים לאסוף ולהזין 
בדיוק רב דף אחד בכל פעם במהירויות 

גבוהות, ולספק סריקה אמינה במשך שנים 
ארוכות

גלילי הזנה מתקדמים – גלילי ההיפוך 
הפעילים והמסב הכדורי שזכו לפרסים 

משפרים את אמינות ההזנה ומאפשרים 
להגיע למחזור חיים מרבי של 11,000 

גיליונות ליום.

פס אור – מערך תאורה מתקדם המגדיל 
את מספר מקורות האור מנורת LED אחת 

45 נורות LED, מספק תאורה משודרד -ל
גת לצורך הפקת תמונות באיכות מעולה. 

דחיישן אולטר
סאונד

כיוון 
המסמך

מחולל תנועה 
על-קולי

זיהוי הזנה מרובה באולטרסאונד
 גל קול על-קולי חודר דרך הנייר ומאפשר 

לחיישן לזהות אם ישנם מספר דפים 
העוברים במקביל, ועל ידי כך למנוע 

טעויות עקב הזנה כפולה.

Xerox ®  דגמים 6460 ו-6480 של DocuMate ® תכונות נוספות של סורק

סריקת דרכונים
 Optional Xerox Scanner Accessory

נותן פתרון משולב לקליטת זהויות 
- מדרכון, מתעודת זהות וממסמכים 

קטנים אחרים.
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Xerox ® של DocuMate® 6460 / 6480 מפרטי מוצר של הסורקים
XDM6460-UXDM6480-Uמספר דגם

Xerox 100מספר חלקN03243100N03244

DocuMate 6480 :מהירות סריקה
עד ppm / 160 ipm: 300 dpi 80 )שחור-לבן, גווני אפור או צבע(

עד ppm / 176 ipm: 200 dpi 88 )שחור-לבן, גווני אפור או צבע(

DocuMate 6460 :מהירות סריקה
עד ppm / 130 ipm: 300 dpi 65 )שחור-לבן, גווני אפור או צבע(

עד ppm / 140 ipm: 200 dpi 70 )שחור-לבן, גווני אפור או צבע(

מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדישיטת סריקה

dpi 600 ,300 ,200רזולוציה אופטית

Visioneer Acuity רזולוציה לאחר אינטרפולציה עםdpi 1200 ,500 ,400 ,150 ,100 ,75

Charge Coupled Device(  CCD(חיישן תמונה

לד )דיודה פולטת אור( בהפעלה מידיתמקור תאורה

שחוררקע

24 סיביות צבעוני, שמונה סיביות גווני אפור, סיבית אחת שחור-לבןעומק סיביות פלט

נייר, תעודות זהות מפלסטיק, תמונותתומך בסריקת מדיה מסוגים שונים

USB 3.0 מהיר )תואם 2.0(ממשק

0.051 אינץ' )1.25 מ"מ(עובי כרטיס מקסימלי

 X 9.4 X 26.8 12.5 אינץ' )X 680  X 316  239 מ"מ(ממדי הסורק )כאשר מגשי הנייר פתוחים(
)גובה x עומק x רוחב(

 X 6.6 X 7.5 12.5 אינץ' )X 191 X 316  168  מ"מ(ממדי הסורק )כאשר מגשי הנייר סגורים(
)גובה x עומק x רוחב(

X 2  2 אינץ' )X 51  51 מ"מ(גודל מסמך מינימלי עבור מזין המסמכים האוטומטי

X 9.5  236 אינץ' )X 241  5994 מ"מ( ב-dpi 200גודל מסמך מקסימלי עבור מזין המסמכים האוטומטי

X 8.5  236 אינץ' )X 216  5994 מ"מ( ב-dpi 200שטח הסריקה המרבי

ADF 7 - 110 ליברות )27~413 גרם/מטר2(טווח עובי נייר 

35 דפים )נייר 20 ליברה, 75~90 גרם למטר2(קיבולת מזין המסמכים האוטומטי

9.2 ליברות )4.17 ק"ג(משקל

11,000 דפיםמחזור חיים

Windows 10, 8, 7מערכות הפעלה נתמכות

Xerox® Passport סורק אבזר )מספר דגם: X-Passport(אביזרים אופציונליים

תיבת התיבה: סורק DocuMate 6460 או 6480, כבל חשמל, כבל USB 3.0, ספק כוח, מדריך התקנה מהירה, כרטיס תמיכה טכני, DVD-ROM עם תוכנה ומנהלי התקנים 
ידניים למשתמש.

www.xeroxscanners.com בקר בכתובת ,Xerox למידע נוסף אודות דגמי הסורקים 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
דפתרון עוצמתי וג

מיש לסריקה באצוות, 
המסוגל לפצל סריקות 
לקבצים נפרדים, ליצור 

דאינדקסים, 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.

*באנגלית בלבד


