
* Până la 80 ipm la rezoluţie de 200 dpi, alb-negru
** Dimensiunea reală a platanului, 216 x 356mm
** Hârtie de 75 g/m2

Soluţii avansate  
Cerinţele de conformitate au impus 
companiilor obligaţia de a implementa 
evidenţe fiabile şi sigure pentru soluţiile de 
management al documentelor. Scanerele de 
departament sunt ideale pentru administrarea 
documentelor în aplicaţii de volum mic 
şi mediu, putând fi folosite şi pentru a 
suplimenta echipamentele destinate mediilor 
cu cerinţe de volum mare.

Soluţiile de scanare au devenit esenţiale 
pentru îndeplinirea cerinţelor zilnice ale 
companiilor din domenii precum finanţele, 
asigurările, sănătatea, transportul şi educaţia. 
De asemenea, o mulţime de birouri de 
avocatură, tribunale, clienţi şi administratori 
manevrează şi administrează cantităţi 
considerabile de hârtie. Documentele 
reprezintă nucleul comunicării, referinţelor, 
negocierii şi executării contractelor, legilor şi 
evidenţelor. Soluţiile de scanare rapide, fiabile 
şi accesibile, precum DocuMate 3640 permit 
recuperarea aproape imediată a investiţiilor 
atunci când sunt implementate în birouri 
juridice.

• Scaneanză documente la 40 ppm
   în modul simplex şi 80 ipm în modul 
   duplex*

• Platan 216 × 356mm**

• 99 de destinaţii OneTouch pot fi 
   personalizate pentru fiecare 
   persoană din departament

• Dispozitiv automat de alimentare cu 
   capacitate de 80 de pagini**

• Detectare cu ultra-sunete a 
   erorilor de alimentare

• Calitate superioară a imaginii cu 
   aplicaţia software Kofax VRS inclusă

• Tehnologia Visioneer OneTouch 
   pentru scanare către aplicaţii multiple,
   inclusiv Xerox DocuShare

• Volum zilnic de producţie –  
  5.000 de pagini 

Xerox DocuMate 3640 
Departmental Duplex  
Scanează cu o viteză de 80 IPM

®

Xerox DocuMate 3640
DocuMate 3640 este un scaner 
departamental duplex cu platan şi dispozitiv 
automat de alimentare cu capacitate de 80 
de pagini, care scanează faţă-verso până la 
80 de imagini pe minut (ipm). Platanul A4/
Legal este singurul scaner departamental ce 
poate fi programat să scaneze automat către 
99 de aplicaţii sau dispozitive personalizate. 
Detectarea cu ultra-sunete a erorilor de 
alimentare asigură integritatea totală a 
lucrării. Documentele pot fi transformate în 
fişiere PDF cu opţiunea căutării textului într-o 
singură etapă simplă. 

Xerox DocuMate 3640 este alegerea perfectă 
în materie de soluţii de scanare, ce permite 
atingerea unui înalt nivel de productivitate 
prin distribuirea de scanere de departament 
rapide şi economice în întreaga organizaţiei.

O alegere inteligentă 
Aplicaţia software, funcţionalitatea şi 
specificaţiile hardware ale echipamentului 
DocuMate 3640 asigură viteza şi calitatea 
necesare scanării departamentale. De 
asemenea, DocuMate 3640 se distinge 
printr-o deosebită flexibilitate în materie de 
formate de fişier suportate, inclusiv PDF cu 
opţiunea căutării textului.

Aplicaţia software Kofax VRS include funcţii 
precum expunerea automată şi îndreptarea 
imaginilor. VRS îmbuntăţeşte acurateţea 
aplicaţiei de recunoaştere a caracterelor, 
reducând astfel corecţia manuală a 
rezultatelor OCR.
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Tehnologia Kofax VRS 

Visioneer OneTouch cu Kofax VRS este o 
soluţie software integrată, ce combină 
simplitatea scanării Visioneer OneTouch şi 
calitatea superioară imaginii produsă de 
Kofax VRS. Kofax VRS este o tehnologie 
brevetată, ce asigură automat cea mai 
bună calitate posibilă a imaginii şi acurateţe 
OCR pentru imaginile scanate. Pe măsură 
ce paginile trec prin scaner, VRS realizează 
o verificare atentă a fiecărui document, 
ajustând alinierea (înclinarea), luminozitatea, 
contrastul şi claritatea imaginii.

Nuance PaperPort 

Milioane de profesionişti se bazează pe 
PaperPort pentru a economisi timp şi bani 
transformând documentele tipărite în 
documentele digitale. PaperPort combină 
eficienţa managementului documentelor, 
documentele scanate şi performanţa 
fişierelor PDF pentru a oferi un nou nivel de 
productivitate organizaţiei dumneavoastră.

Format PDF cu opţiunea căutării 
textului

Transformaţi documente tipărite sau 
fotografii în fişiere digitale organizate ce 
pot fi găsite rapid, folosite şi distribuite. În 
format PDF, utilizatorul poate oricând după 
cuvinte sau fraze cheie într-un document. 
Beneficiaţi astfel de avantajul arhivării net 
superior depozitării tradiţionale, iar formatul 
PDF permite oricui să vizualize şi să imprime 
documente – de la orice computer. 

Nuance OmniPage Pro 

OmniPage Pro este o soluţie OCR care 
transformă rapid documentele scanate în 
text editabil. Apoi, textul poate fi folosit 
în practic orice program de procesare sau 
editare. 

Xerox DocuMate 3640
Visioneer OneTouch

Visioneer OneTouch este o aplicaţie simplă 
ce corelează scanerul DocuMate cu o serie 
de setări destinate optimizării eficienţei 
fluxului dumneavoastră de lucru – astfel încât 
cu o singură apăsare de buton, documentul 
este scanat automat către email, Word, 
imprimantă sau director de fişiere.

Alături de scanarea directă către toate 
destinaţiile cunoscute, Visioneer OneTouch 
conectează DocuMate 3640 cu aplicaţii 
de management al documentelor, precum 
Xerox DocuShare, Microsoft® SharePoint, şi 
DocuWare – construind un flux de lucru uşor 
de folosit de la hârtie şi până la destinaţia 
selectată. Software Development Kit (SDK) 
permite dezvoltarea de legături spicifice şi 
integrarea rapidă şi uşoară a acestora în 
panoul de comandă Visioneer OneTouch.

DocuMate 3640    Specificaţii
Model     XDM36405M-WU
Viteză de scanare
   –alb-negru, 200 dpi –color, 150 dpi  40 ppm simplex, 80 ipm duplex    
Rezoluţie optică     600 dpi
Adâncime de culoare    24 biţi color, 8 biţi alb-negru, 
     1 bit monocrom
Adâncime de culoare scaner (color)   48 biţi intern (convertor 16 biţi A/D   
     detectează 281.474 miliarde culori)
Adâncime de culoare scaner (alb-negru) 16 biţi intern (65,536 nuanţe de gri)
Metodă de scanare    Alimentare duplex
Interfaţă      USB 2.0 Hi-Speed (compatibil USB 1.1)
Dimensiuni     531 x 411 x 224 mm
Greutate      10.3 kg
Dimensiune maximă document ADF  216 x 965 mm 
Dimensiune minimă document ADF  114 x 140 mm
Dimensiune maximă document platan 216 x 356 mm
Capacitate ADF     80 coli (hârtie 75 g/m2) 
Volum maxim    5,000 pagini/zi

Cerinţe minime de sistem
• 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 pentru Windows Vista
• 500 MB spaţiu liber pe hard disk
• CD-ROM
• Port USB 2.0

Conţinut ambalaj
• DocuMate 3640
• Cablu de alimentare
• Cablu USB 2.0
• Card pentru instalare rapidă
• Card suport tehnic
• Tavă de alimentare
• Suport ADF de rezervă
• Etichete butoane
• DVD-ROM ce include:
   – Manualul utilizatorului
   – Kofax VRS
   – Nuance OmniPage Pro
   – Nuance PaperPort
   – Visioneer OneTouch
   – Drivere de scanare
      (TWAIN, ISIS şi WIA)
   – EMC Captiva QuickScan Pro Demo

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi la tel. 021 30 33 500
sau să vizitaţi www.xerox.ro


