Xerox DocuMate 742
Scanare pentru documente
de dimensiuni mari
®

• 50 ppm în modul simplex
şi 100 ipm în modul duplex*
• dispozitiv de alimentare
automat cu capacitate de
100 de pagini**
• scanează documente cu
dimensiuni până la A3
• tehnologia Ultrasonic
Double Feed Detection™
• tehnologia Kofax VRS™
vă oferă imagini perfecte
din documentele originale
cu imperfecţiuni
• Visioneer OneTouch™
pentru scanare către
aplicaţii multiple, inclusiv
Xerox DocuShare şi
Microsoft SharePoint
* 200 dpi, alb-negru
** 75 g/m2

Xerox DocuMate 742

Tehnologie performantă

Xerox DocuMate 742 este un scaner de
producţie performant, disponibil oricărei
organizaţii la un preţ accesibil. Combinaţia
dintre calitatea imaginii, funcţiile avansate şi
vitezele rapide de scanare, fac din acest
echipament soluţia ideală pentru afacerile
aflate în căutarea unor niveluri înalte de
flexibilitate în medii de scanare de producţie
cu volum redus. DocuMate 742 scanează
documente la 50 ppm (simplex) şi 100 ipm
(duplex), incluzând totodată un dispozitiv
automat de alimentare cu capacitate de 100
de pagini. DocuMate 742 poate scana o gamă
largă de documente cu dimensiuni mixte
(până la A3) şi suportă scanarea documentelor
cu o lungime de până la 965 mm.

DocuMate 742 şi tehnologia Visioneer
OneTouch permit scanarea documentelor
către 9 destinaţii configurabile pre-definite.
Astfel, documentele sunt scanate cu setările
corecte de rezoluţie, culoare, scanare
faţă-verso, decupare automată, aliniere
automată, format al fişierului şi salvate în
practic orice aplicaţie, director sau dispozitiv –
totul cu o singură apăsare de buton!
Imaginaţi-vă capacitatea unui flux de lucru, ce
beneficiază de tehnologia Kofax VRS
(VirtualReScan) şi scanează perfect documente
în format PDF către email, Xerox DocuShare
sau aplicaţii web personalizate pentru
organizaţia dumneavoastră. Cu alte cuvinte,
productivitatea creşte, cerinţele de instruire a
utilizatorilor scad, iar investiţia este recuperată
mult mai repede.

Flexibilitate totală
Nu întotdeauna ştim ce documente urmează
să scanăm – pot fi pagini de o calitate perfectă
într-o zi, iar în alta formulare multicolore,
documente A3 sau chiar formulare de
dimensiuni non-standard. DocuMate 742 însă
se va descurca de minune. Dispozitivul automat
de alimentare cu capacitate de 100 de pagini
preia rapid teancurile de hârtie cu dimensiuni
diverse şi le scanează cu un fundal negru, ceea
ce permite aplicarea mai multor tehnici de
decupare a imaginilor.

Productivitate inteligentă
Prin integrarea tehnologiei Ultrasonic Double
Feed Detection în scanerul DocuMate 742 nici
o pagină nu se va mai pierde din cauza
alimentării greşite sau a trecerii unui document
capsat prin echipament.
DocuMate 742 beneficiază de un pachet
software profesional cu drivere TWAIN şi ISIS
pentru activarea comunicării cu aplicaţii
software de management al conţinutului
electronic.
DocuMate 742 se va ridica la înălţimea
aşteptărilor dumneavoastră în ceea ce priveşte
performanţa scanării.

Xerox DocuMate 742
Visioneer OneTouch

Tehnologia Kofax VRS

Fişiere PDF text

Kofax VRS este o soluţie software integrată ce
combină simplitatea scanării Visioneer One
Touch cu calitatea superioară a imaginii,
produsă de Kofax VRS. Kofax VRS este o
tehnologie brevetată ce asigură automat cea
mai bună calitate a imaginilor şi precizie OCR
pentru documente scanate. Pe măsură ce
paginile trec prin scaner, VRS verifică fiecare
document, ajustând alinierea (înclinarea),
luminozitatea, contrastul şi claritatea imaginii.

Visioneer OneTouch este o aplicaţie uşor de
folosit, ce corelează scanerul DocuMate cu o
serie de setări de scanare performante pentru
îmbunătăţirea eficienţei fluxului de lucru –
astfel, cu o singură apăsare de buton,
documentul este scanat automat către email,
Word, imprimantă sau orice alt director.
Alături de scanarea directă către toate
destinaţiile cunoscute, Visioneer OneTouch
integrează scanerul DocuMate cu aplicaţii de
management al documentelor, precum
Microsoft SharePoint, DocuWare şi Xerox
DocuShare – creând un flux de lucru uşor de
folosit începând de la hârtie şi până la
destinaţia selectată. Software Development
Kit (SDK) asigură dezvoltarea de legături şi
integrarea rapidă şi uşoară a acestora în
panoul de comandă Visioneer OneTouch.
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Transformaţi cantităţi mari de documente
tipărite sau fotografii în fişiere digitale
organizate, simplificând astfel găsirea,
utilizarea şi distribuirea acestora. In acest tip
de fişier, utilizatorul poate căuta cuvinte sau
fraze cheie în documente. Acest lucru implică
opţiuni de arhivare adiţionale, dincolo de
metodele tradiţionale de stocare, în timp ce
formatul PDF permite oricui să vizualizeze şi
să imprime documente – de la orice computer.

Nuance OmniPage Pro
Upgrade la Kofax VRS Pro
Trecerea de la Kofax VRS Basic la Kofax VRS
Professional aduce funcţii adiţionale precum,
claritate avansată, detectarea automată a
culorilor, rotire automată, detectarea paginilor
albe şi multe altele.

Specificaţii DocuMate 742

O soluţie de mare precizie pentru procesare
OCR şi retenţia layout-ului transformă rapid
documentele scanate în text formatat,
editabil. Apoi, textul poate fi folosit în orice
program de procesare sau editare.

Cerinţe minime de sistem

Cod de comandă
Viteză de scanare/alb-negru, 200 dpi
Rezoluţie optică
Adâncime de culoare
Metodă de scanare
Interfaţă
Dimensiuni fără tăvile de hârtie
(L x A x Î)
Greutate
Dimensiune maximă document ADF
Dimensiune minimă document ADF
Capacitate ADF

003R98834
50 ppm simplex / 100 ipm duplex
600 dpi
24-bit color, 8-bit alb-negru, 1-bit monocrom
Dispozitiv de alimentare duplex
Hi-Speed USB 2.0 (compatibilă USB 1.1)
430 x 270 x 220 mm

Volum maxim

5,000 pagini/zi

10.4 Kg
297 x 965 mm
51 x 89 mm
100 coli (75 g/m2)

• Procesor Pentium® IV sau echivalent
• Windows® 2000, XP, 32-bit sau 64-bit Vista
• 512 MB RAM pentru Windows 2000 şi XP
• 1 GB RAM Windows Vista
• 350 MB spaţiu disponibil pe hard disk
• DVD-ROM
• Port USB 2.0
Conţinutul ambalajului
• DocuMate 742
• Sursă de alimentare
• Cablu USB 2.0
• Card pentru instalare rapidă
• Card suport tehnic
• Tăvi de alimentare şi ieşire
• DVD-ROM ce conţine:
– Manualul de utilizare
– Kofax VRS
– Nuance OmniPage Pro
– EMC QuickScan Pro Demo
– Visioneer OneTouch
– Drivere de scanare (TWAIN, ISIS şi WIA)

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi la tel. 021 30 33 00 sau să vizitaţi www.xerox.ro
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