
Xerox DocuMate® 515
Scanare rapidă direct în format PDF

•  Scanaţi documente în format 
PDF la o viteză de 15 pagini 
pe minut

•  Dispozitivul automat de 
alimentare are o capacitate 
totală de 50 de pagini**

•  Scanaţi şi partajaţi 
documentele direct în 
unităţile hard disk din reţea

•  Include driverele TWAIN 
şi ISIS

•  USB 2.0 de mare viteză 
(compatibil cu USB 1.1) 

*  200dpi, alb-negru  ** hârtie 80 g/m2 

Xerox DocuMate 515
Xerox DocuMate 515 este un scaner compact 
şi foarte rapid, perfect pentru echipe mici sau 
utilizatori unici, în măsură să permită atingerea 
unui nivel înalt de productivitate prin scanarea 
rapidă şi accesibilă în cadrul organizaţiei.

DocuMate 515 include un dispozitiv automat 
de alimentare cu capacitate de 50 de coli care 
scanează la o viteză de 15 pagini pe minut. 
Scanează orice de la fotografii la documente 
A4, oferind o rezoluţie optică de 600 dpi, culori 
24 biţi şi o interfaţă USB 2.0 de mare viteză.

DocuMate 515 este livrat cu driverele TWAIN 
şi ISIS, plus un pachet software performant.

Scanare prin simpla atingere  
a unui buton
Aţi vrea să folosiţi documentele tipărite şi în 
alte moduri? Aţi vrea să le copiaţi, colaţionaţi, 
înregistraţi, căutaţi, expediaţi sau să le faceţi 
să dispară? Dar toate acestea necesită timp. 
Ce ar fi dacă aţi putea face totul cu o simplă 
apăsare de buton?

DocuMate 515 include tehnologia Visioneer 
OneTouch® pentru scanarea documentelor 
către destinaţiile obişnuite cu ajutorul a nouă 
butoane pre-setate, ce pot fi configurate 
complet. Astfel, documentele dumneavoastră 
pot fi scanate cu setările corespunzătoare 
pentru rezoluţie, culoare, decupare automată, 
îndreptare automată, putând fi transferate 
către orice aplicaţie, director sau echipament – 
prin simpla apăsare a unui buton!

Documente orginale  
scanate perfect
Visioneer OneTouch şi tehnologia Kofax® 
VRS™ (Virtual ReScan®) sunt integrate în 
driverul scanerului pentru scanarea perfectă a 
documentelor originale, indiferent de calitatea 
acestora. În plus, VRS elimină necesitatea 
re-scanării documentelor prin decuparea şi 
îndreptarea automată, controlul luminozităţii 
şi curăţarea marginilor. Toate acestea sunt 
disponibile cu Visioneer OneTouch, astfel 
încât cerinţele de scanare sunt îndeplinite 
prin atingerea unui singur buton. 

Majoritatea utilizatorilor noi nu sunt 
experţi în echipamente de scanare. Din 
acest motiv soluţiile simplificate, dar 
performante, în măsură să ofere imagini 
de calitate superioară şi să se adapteze 
uşor aplicaţiilor de afaceri sunt esenţiale.
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Visioneer OneTouch

Visioneer OneTouch este o aplicaţie uşor de 
folosit, care corelează butoanele scanerului 
DocuMate cu un set performant de setări de 
scanare pentru îmbunătăţirea semnificativă 
a eficienţei fluxului dumneavoastră de lucru 
– astfel, cu o singură apăsare, documentul 
este scanat automat către email, Word, 
imprimantă sau către un director de fişiere. 

În afara scanării directe către toate 
destinaţiile cunoscute, Visioneer OneTouch 
permite conectarea scanerului DocuMate 151 
cu aplicaţii performante de administrare a 
documentelor, precum Microsoft SharePoint, 
DocuWare & Xerox DocuShare – creând un 
flux de lucru simplu, începând de la hârtie 
şi până la destinaţia selectată. Software 
Development Kit (SDK) este de asemenea 
disponibil, pentru dezvoltarea legăturilor 
specifice şi introducerea uşoară şi rapidă a 
acestora în Visioneer OneTouch.

Tehnologia Kofax VRS
Xerox DocuMate 151 integrează tehnologia 
Kofax VRS în procesul de scanare OneTouch. VRS 
este una dintre cele mai performante tehnologii 
de îmbunătăţire a imaginii. Documentele 
originale cu defecte sunt scanate automat în 
fişiere lizibile. În plus, la nivelul rezultatelor OCR 
se înregistrează o îmbunătăţire considerabilă, 
dimensiunea fişierelor este redusă, iar aspectul 
paginilor scanate nu este cu nimic mai prejos 
decât cel al documentelor originale. Fiecare 
pagină este corectată automat, ceea ce vă 
permite să grupaţi documentele clare, de o 
calitate desăvârşită alături de documente 

originale imperfecte – rezultatele sunt 
spectaculoase.

Nuance OmniPage Pro
Asigură procesarea OCR şi păstrarea 
layoutului, transformând rapid documentele 
scanate în text formatat, editabil. Ulterior, 
textul poate fi folosit în orice program de 
editare.

Nuance PaperPort 

PaperPort este cea mai simplă metodă de 
a transforma volume mari de documente 
tipărite în fişiere digitale, ce pot fi găsite, 
folosite şi partajate uşor. Nu mai pierdeţi 
timpul căutând documente răspândite în jurul 
biroului. Xerox DocuMate 515 poate scana 
documentele direct în format PDF.

PaperPort permite crearea de fişiere PDF din 
documente Microsoft Office prin apăsarea 
unui singur buton, suportând totodată şi 
funcţia Print-to-PDF. În plus, o gamă largă de 
fişiere pot fi transformate în PDF, şi anume 
TIFF, MAX, JPG, BMP and GIF. 

PaperPort vă poate ajuta să găsiţi 
imediat orice document în computerul 
dumneavoastră. Este suficient să tastaţi un 
cuvânt sau o frază şi PaperPort va identifica 
documentul corect. 

Scanarea către unităţile hard disk din reţea 
prin adăugarea de noi destinaţii în lista de 
directoare PaperPort permite scanarea directă 
către locaţia selectată.

Xerox DocuMate 515

 
Cerinţe minime sistem

• Procesor compatibil sau echivalent IBM Pentium 
4 sau AMD
• Windows 2000 SP4 sau XP SP1 & 2 sau Vista
• 512MB RAM (1GB pentru Vista) 
• 350MB spaţiu liber pe hard disk
• DVD-ROM
• Port USB

Conţinutul ambalajului

• DocuMate 515
• Cablu USB 2.0
• Sursă de alimentare
• Card instalare rapidă
• Card suport tehnic
• Ghidajul şi extensia pentru hârtie
• Elementul de oprire a hârtiei 
• Suport ADF de rezervă
•  DVD de instalare ce include: 

Nuance PaperPort & OmniPage Pro,  
Visioneer OneTouch cu tehnologia Kofax VRS, 
EMC/Captiva Quick Scan Demo, Drivere de 
scanare (TWAIN, ISIS & WIA) 

 
Specificaţii DocuMate 515

Cod produs 003R98698 
Viteză de scanare 
  – Alb-negru, 200 dpi 15 ppm 
  – Color, 150 dpi 15 ppm
Rezoluţie optică 600 dpi
Adâncime de culoare 24-bit color, 8-bit monocrom, 1-bit alb-negru
Metodă de scanare O singură trecere
Interfaţă Hi-Speed USB 2.0 (Compatibil USB 1.1) 
Dimensiuni (Î x A x L) 254  x 297 x 498mm
Greutate 5.1 kg
Dimensiune maximă document ADF 216 x 356 mm
Dimensiune minimă document ADF 114 x 141 mm
Capacitate ADF 50 coli
Volum maxim 2500

Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.xerox.ro


