
Scanerul de producţie
Xerox DocuMate 765 
Performanţă excepţională pentru

* 200 dpi, alb-negru, portrait
** hârtie 20#

• 65 PPM simplex şi 110 IPM* duplex

• Include tehnologia Kofax VRS 
   Professional (Workgroup/AIPE/EBC)  

• Detectarea prin ultrasunete a
   alimentării mai multor pagini

• Volum de lucru zilnic de 10.000 pagini

• Ecranele LCD afişează detaliile 
   comenzilor de scanare

• Tehnologia Visioneer OneTouch®

   simplifică fluxul de lucru şi comenzile
   de scanare prin utilizarea unui singur
   buton

• Interfaţă Hi-Speed USB 2.0

• Dispozitiv automat de alimentare
   cu capacitate de 175 pagini** 

• Drivere TWAIN şi ISIS

Toate aceste funcţii şi tehnologii performante
de scanare, inclusiv Kofax VRS Professional
AIPE-EBC, Ultrasonic Multifeed Detection şi
Advanced Color Dropout fac din DocuMate
765 o opţiune atrăgătoare pentru mediile
aglomerate de service şi birou ce gestionează
o diversitate de documente şi aplicaţii
business, respectând totodată cerinţele
excepţionale de scanare a documentelor.
Indiferent însă de nevoile dumneavoastră de
scanare, DocuMate 765 vă permite să lucraţi
mai repede şi mai eficient.

Restrângeţi activitatea de pregătire a
documentelor şi cerinţele de stocare
De asigurarea celei mai bune calităţi posibile în
momentul scanarii depinde restul fluxului de
administrare a documentelor. DocuMate 765
vă oferă atât o calitate optimă a imaginii, cât 
şi un plus de productivitate, cu Kofax VRS
Professional AIPE-EBC pentru scanare automat,
inclusiv Auto Rotation, Blank Page Deletion şi
Auto Color Detect. VRS Professional contribuie
în mod decisiv la optimizarea fluxului de lucru,
reducând astfel timpul necesar scanării chiar şi
a celor mai mari volume de documente mixte.
Împreună, Xerox DocuMate 765 şi pachetul
Kofax VRS Professional au drept rezultat
economii măsurabile, în timp real – mai puţine
etape manuale, mai puţine cerinţe de stocare
şi intervenţia limitată a operatorului.

Calitatea imaginii va avea un impact
considerabil asupra extragerii, recunoaşterii şi
recuperării datelor. Cu VRS şi DocuMate 765
veţi spune adio problemelor de scanare.

orice mediu de birou
Măriţi productivitatea şi reduceţi
costurile scanării
Xerox DocuMate 765 vă oferă o combinaţie
performantă de calitate a imaginii, volum
zilnic de lucru de 10.000 pagini şi viteză de
65 pagini pe minut. DocuMate 765 scanează
o gamă largă de documente cu dimensiuni
variate, inclusiv documente a căror lungime
atinge chiar şi 86 cm. DocuMate 765 este
susţinut de tehnologia de scanare Visioneer
OneTouch, destinată să simplifice comenzile
de scanare şi fluxurile de lucru. Visioneer
OneTouch elimină nenumăratele etape
necesare salvării documentelor scanate în
formate de fişier cunoscute, inclusiv PDF, şi le
trimite la aplicaţii ECM, precum Microsoft
SharePoint, Kofax Ascent Collection Server,
EMC QuickScan Pro, Hyland Software
OnBase, Laserfiche, DocuWare, Xerox
DocuShare, ScanFlow Store şi/sau la
echipamente, precum imprimantele şi
sistemele de stocare, prin simpla apăsare a
unui singur buton. De asemenea, aveţi la
dispoziţie şi un kit de dezvoltare software
pentru crearea de legături OneTouch către
aplicaţii sau locaţii personalizate.



DocuMate 765 Specificaţii
Model XDM7655D–WU
Viteză scanare/Alb-negru, 200 dpi 65 ppm simplex / 110 ipm duplex
Rezoluţie optică 600 dpi
Adâncime de culoare 24-biţi color, 8-biţi monocrom, 

1-bit alb-negru
Metodă de scanare Fast Duplex ADF
Interfaţă Hi-Speed USB 2.0 (compatibil USB 1.1)
Dimensiuni 26.37”(L) x 20.23”(A) x 9.8”(Î)
Greutate 19.5 kg
Dimensiune maximă document ADF A3
Dimensiune minimă document ADF 50.8 x 88.9 mm
Capacitate ADF 200 coli
Volum maxim 10,000 pagini/zi

Instrumente pentru productivitate
În timp ce tehnologia VRS permite
decuparea şi îndreptarea documentelor,
AIPE (Adrenaline Image Processing Engine)
adaugă o întreagă gamă de funcţii
performante aplicaţiei de scanare. AIPE
înclude Enhanced Bar Code Engine şi
detectarea Patch Code, acestea suportând
orice tip de imagine (alb-negru, monocrom
sau color). Pentru procesarea imaginilor
alb-negru, AIPE dispune de Forms Recognition,
On-the-Fly Rotation, Line Removal, precum 
şi de o serie de filtre pentru îmbunătăţirea
imaginii. În plus, AIPE este o soluţie
excelentă pentru imaginile stocate,
indiferent de formatul acestora.

Printre funcţiile avansate ale Virtual-Rescan
Professional se numără şi:
Rotirea automată 
Documentele pot fi scanate în orice orientare,
etapele de pregătire a acestora fiind astfel
reduse. Funcţia Auto-Rotation roteşte
automat imaginea în aşa fel încât să poată
fi citită de operatorul scanerului.

Detectarea automată a culorii
Prin intermediul acestei funcţii DocuMate
765 elimină pre-sortarea documentelor mixte,
inserarea de coduri şi coli separatoare,
necesare până acum scanării documentelor
color.

Ştergerea paginilor albe
Elimină paginile albe la scanarea faţă-verso
a documentelor. Această funcţie reduce
dimensiunea fişierelor şi spaţiul necesar
stocării, prin identificarea şi ştergerea
paginilor albe dintr-un document scanat.
De asemenea, reduce timpul de pregătire,
datorită scanării simultane a documentelor
simple şi faţă-verso.

VRS Professional îmbunătăţeşte fluxul de lucru
şi reduce timpul necesar scanării chiar şi a
celor mai mari volume de documente mixte. 

Auto-Resolve şi Multifeed Ignore
Îmbunătăţiţi eficienţa scanării
Datorită tehnologiei cu ultrasunete, scanerul
DocuMate 765 nu permite alimentarea
simultană a mai multor pagini. Această funcţie
foloseşte undele sonore pentru a detecta
prezenţa mai multor coli în scanner, în acelaşi
timp. Astfel, aveţi siguranţa că toate
documentele vor fi scanate.

Funcţia Auto Resolve
Datorită acestei funcţii, în cazul alimentării
mai multor pagini, scanerul previne trimiterea
imaginii la aplicaţia de scanare. Documentul
în plus este scanat din nou imediat, fără a-şi
pierde prioritatea. Procesul de scanare devine
astfel mai eficient, prin eliminarea re-scanării
documentului.

Funcţia Multifeed Ignore
Cu Multifeed Ignore, scanerul poate fi
configurat rapid şi uşor pentru scanarea corectă
a unui document. Este vorba despre documente
cu adnotări, fotografii sau plicuri. Funcţia
Multifeed Ignore vă permite să scanaţi toate
informaţiile fără a fi necesară pregătirea
documentului în prealabil.

Reduceţi numărul apelurilor de asistenţă şi
prelungiţi durata de viaţă a scanerului
Designul inteligent al scanerului DocuMate 765
permite întreţinerea de către utilizator,
eliminând practic necesitatea apelurilor de
asistenţă. Funcţia User Utility înregistrează
informaţii despre starea şi utilizarea scanerului.
Astfel, operatorul poate păstra evidenţa
numărului total de documente scanate, versiunii 
software şi a programului de curăţare. În plus,
durata de viaţă a scanerului este prelungită prin
intermediul procedurilor de întreţinere
preventive. În caz de probleme cu scanerul, User
Utility asigură diagnosticarea rapidă a acestora.
Prin cunoaşterea imediată a stării în care se află
echipamentul, timpul necesar rezolvării
problemelor hardware este redus, operarea
menţinându-se la un nivel optim. 

Cerinţe minime sistem
• Procesor Pentium® IV sau echivalent
• Windows® 2000, XP, 32-bit sau Vista 64-bit 
• 512 MB RAM pentru Windows 2000 şi XP
• 1 GB RAM Windows Vista
• 500 MB spaţiu liber pe hard disk
• DVD-ROM
• Port USB 2.0 

Conţinutul ambalajului
• DocuMate 765
• Sursa de alimentare
• Cablu USB 2.0
• Card de instalare rapidă
• Card suport tehnic
• Manual de utilizare
• DVD-ROM:
   – Kofax VRS Professional AIPE/EBC
   – Nuance OmniPage Pro
   – Drivere de scanare
      (TWAIN, ISIS şi WIA)
   – Visioneer OneTouch

Pentru mai multe informaţii despre gama de scanere Xerox, vizitaţi www.xerox.ro
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