
Xerox DocuMate® 3115
Două scanere performante 
într-un singur echipament compact

•  Scaner flexibil pentru birou
ce scanează documente şi
cărţi de identitate

•  Poate fi deconectat de bază
pentru a se transforma
într-un scanner USB portabil
pentru PC sau Mac®

•  Scanează documente la
15 ppm simplex / 30 ipm
duplex*

•  6 destinaţii de scanare
OneTouch pre-programate

•  Tehnologia Kofax VRS
scanează perfect documente
originale cu imperfecţiuni

•  Dispozitiv de alimentare
cu capacitate de 20 pagini
*200 dpi, alb-negru
** 75 g/m2

Flexibilitate şi performanţă
într-un echipament compact
Xerox DocuMate 3115 are toate funcţiile unui
scaner performant de birou, precum
dispozitivul automat de alimentare de 20 de
pagini, viteză de scanare faţă-verso de 30 de
imagini pe minut şi Visioneer OneTouch cu
tehnologia Kofax VRS. Cu o singură apăsare
de buton, DocuMate 3115 poate fi deconectat
de bază pentru a se transforma într-un scaner
mobil perfect funcţional.

Când este deconectat DocuMate 3115
suportă un al doilea cablu USB în locul unui
adaptor electric, fiind soluţia ideală pentru
utilizatorii aflaţi în deplasare. Fanta frontală
de alimentare preia documente A4, fotografii,
bonuri sau cărţi de identitate din plastic.

DocuMate 3115 beneficiază de un pachet
software profesional ce include Nuance
PaperPort şi OmniPage Pro pentru
managementul documentelor şi procesare
OCR.

Flexibilitate pe măsura lucrărilor
dumneavoastră
Birourile moderne nu mai au demult nimic în
comun cu organizarea tradiţională.  Spaţiul de
lucru ne mai fiind delimitat de patru pereţi, veţi
avea nevoie de un scaner cât mai flexibil.
Indiferent dacă scanaţi contracte, formulare,
bonuri, fotografii, cărţi de identitate, note scrise
de mână sau orice alt document oricât de divers
sau complex, DocuMate 3115 va fi întotdeauna
un ajutor de nădejde.

Deseori, documentele sunt scanate chiar unde
utilizatorul are nevoie de ele. DocuMate 3115
este special conceput pentru a fi utilizat într-o
gamă largă de aplicaţii business, incluzând
funcţii performante tipice scanerelor mobile,
pe de o parte, şi de birou, pe de altă parte.
Valoarea excepţională, alimentarea rapidă a
documentelor şi pachetul software performant
fac posibilă îndeplinirea celor mai variate cerinţe
ale unui utilizator în mişcare.

Scanare cu tehnologia One Touch
Având la bază tehnologia Visioneer OneTouch®,
scanerul permite scanarea către „destinaţia”
dorită prin apăsarea unui singur buton,
eliminând astfel etapele inutile, necesare de
regulă salvării documentelor scanate în formate
de fişier cunoscute. Visioneer OneTouch vă
permite să scanaţi documente către oricare
dintre cele 6 destinaţii pre-definite, dar a căror
configuraţie poate fi stabilită de utilizator.
Astfel, documentele vor fi scanate cu setările
corecte, iar apoi vor fi transmise către orice
aplicaţie, director sau echipament – totul cu o
singură apăsare de buton.
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Xerox DocuMate 3115

Specificaţii DocuMate 3115

Xerox Part No. 003R92566
Rezoluţie optică până la 600 dpi 
Adâncime culoare 24-biţi color, 8-biţi alb-negru, 1-bit monocrom
Metodă de scanare Alimentare duplex şi alimentare frontală
Viteză de scanare*
– alb-negru, 200 dpi 15 ppm simplex / 30 ipm duplex
– color, 150 dpi 15 ppm simplex / 30 ipm duplex
Funcţii automate Crop, Deskew, Thresholding
Scanare OneTouch Scanare către 6 destinaţii configurabile
Interfaţă Hi-Speed USB 2.0 (compatibil USB 1.1)
Dimensiuni, doar scaner (l x a x î) 297 x 71 x 84 mm 
Dimensiuni, scaner + bază (l x a x î) 297 x 119 x 122 mm 
Greutate (doar scaner) 1.15 kg
Greutate (scaner + bază) 1.8 kg
Dimensiune maximă documente ADF 216 x 356 mm
Dimensiune minimă documente ADF 89 x 56 mm
Capacitate ADF 20 coli (75 g/m )2

Volum maxim 500 pagini/zi

Cerinţe minime de sistem

PC
• Pentium IV sau echivalent
• Windows 7/ Vista / XP / 2000
• 512MB RAM (1GB pentru Vista & 7)
• 350MB spaţiu disponibil pe hard disk
• DVD-ROM
• Port USB
MAC
•   1.6 MHz PowerPC G5 sau mai rapid

1.83 GHz Intel Core sau mai rapid
• Mac OS X v10.4, v10.5, sau mai nou
• 512MB RAM (1GB recomandat)
• 350MB spaţiu disponibil pe hard disk
• DVD-ROM 
• Port USB

Conţinutul ambalajului

• Scaner DocuMate 3115
• Bază DocuMate 3115
• Cabluri USB şi de alimentare
• Card pentru instalare rapidă
• Manualul de utilizare pe disc DVD-ROM
•  Disc DVD-ROM ce include: 

Software PC – Nuance PaperPort, OmniPage, 
NewSoft Presto! BizCard, Visioneer OneTouch cu
tehnologie Kofax VRS, Drivere TWAIN & WIA
Software Mac – ExactScan Capture Application, 
NewSoft Presto! PageManagerPentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi la tel. 021 30 33 500

sau să vizitaţi www.xerox.ro

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.

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 căuta 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.

Tehnologia Kofax VRS
Xerox DocuMate 3115 integrează tehnologia
Kofax VRS de îmbunătăţire a imaginilor în
procesul de scanare OneTouch. VRS reprezintă
un standard unic în tehnologia de
îmbunătăţire a imaginilor. Documentele
originale cu imperfecţiuni sunt transformate
automat în imagini scanate perfect lizibile.
Rezultatele OCR sunt vizibil îmbunătăţite,
dimensiunea fişierului scade, iar imaginile
scanate sunt copie fidelă a documentelor
originale. Fiecare pagină este corectată
automat în funcţie de particularităţile sale,
oferindu-vă posibilitatea de a realiza seturi de
documente cu un aspect impecabil.

Nuance PaperPort

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

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.
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