
• Converte documentos em 
   arquivos PDF pesquisáveis 
   com o One Touch
 
• 9 destinos de “digitalizar para”  
   pré-programados do One Touch

• Integra a tecnologia Kofax  VRS 
   para digitalizações perfeitas

• Digitaliza 18 imagens por 
   minuto*

• O scanner compacto para 
   frente e verso possui um ADF 
   com capacidade para 50 
   páginas**

Produtividade em sua área de trabalho
 O scanner em cores com alimentação 
manual Xerox DocuMate 150 digitaliza até 
18 imagens por minuto (ipm), inclui um ADF 
(alimentador automático de documentos) 
com capacidade para 50 páginas e pode 
digitalizar documentos automaticamente 
para arquivos PDF pesquisáveis. O Xerox 
DocuMate 150 foi projetado especifica-
mente para uso em mesa e incorpora a tec-
nologia Visioneer OneTouch  para eliminar 
múltiplas etapas no envio de documentos 
digitalizados a aplicativos ou dispositivos 
predeterminados. 

O scanner oferece um pacote de software 
profissional que inclui o Nuance PaperPort 
e o OmniPage Pro. Ele também é fornecido 
com o driver TWAIN avançado, desenvolvido 
pela JFL Peripheral Solutions para permitir 
a comunicação com aplicativos de software 
avançados de ECM (gerenciamento de con-
teúdo corporativo).

Você quer fazer mais com os papéis que se 
encontram em sua mesa? Você gostaria de 
copiar, ordenar, arquivar, localizar, enviar 
esses papéis e fazê-los desaparecer? Parece 
que tudo isso vai levar muito tempo, não? 
Que tal seria se você pudesse fazer tudo 
pressionando apenas um botão? 

*Até 15 ipm a 200 dpi, em preto e branco 
** Papel de 20 lb

Xerox DocuMate 150 
Digitalizações perfeitas 
de Originais imperfeitos

®

Digitalização poderosa com o simples 
aperto de um botão

A tecnologia Visioneer OneTouch  também 
permite que os usuários facilmente deter-
minem o “destino” de seus documentos 
digitalizados, pressionando um botão e 
selecionando uma das nove configurações 
de digitalização pré-programadas (ou 
personalizáveis). Os “destinos” incluem, por 
exemplo, digitalização para PDF pesquisável, 
digitalização para e-mail, digitalização para 
imprimir, digitalização para arquivo, digitali-
zação para rede e digitalização para OCR.

 
Digitalizações perfeitas de originais imper-
feitos

Um projeto de desenvolvimento conjunto, o 
Visioneer OneTouch com a tecnologia Kofax 
VRS™ é uma solução de software integrada 
que combina a facilidade de digitalização 
do Visioneer OneTouch com a qualidade 
superior de imagem obtida com a tecnologia 
Kofax VRS (VirtualReScan ), que resulta em 
imagens digitalizadas da melhor qualidade 
possível, em uma única etapa. A digitalização 
de documentos está crescendo rapidamente 
em quase todas as empresas. À medida que 
mais usuários adotam soluções de digitaliza-
ção em suas áreas de trabalho, torna-se mais 
claro que a facilidade de uso é uma carac-
terística fundamental. A maioria dos novos 
usuários de digitalização de documentos não 
é especialista em scanners e, portanto, a de-
manda é por soluções simplificadas, do tipo 
apontar-e-clicar, que produzam imagens de 
alta qualidade e permitam integração com 
aplicativos comerciais.

®

®

®



Visioneer OneTouch

O Visioneer OneTouch é um utilitário fácil de  
usar que conecta os botões do scanner Docu-
Mate com um poderoso conjunto de configu-
rações de scanner para aprimorar significati-
vamente a eficiência de seu fluxo de trabalho. 
Desse modo, basta pressionar apenas um 
botão para que o documento seja digitalizado 
automaticamente para e-mail, para arquivos do 
Word, para a sua impressora ou simplesmente 
para uma pasta de arquivos.

Além de digitalizar diretamente para todos 
os destinos freqüentes, o Visioneer OneTouch 
também vincula o DocuMate 515 aos produtos 
de software de gerenciamento de documentos 
líderes do setor, como o Microsoft SharePoint®  
e o Xerox DocuShare e DocuWare – formando 
um fluxo de trabalho fácil de usar do papel para 
um destino selecionado. Também está disponível 
um kit de desenvolvimento de software (SDK) 
que permite desenvolver links específicos e 
integrá-los ao painel de controle do Visioneer 
OneTouch de modo rápido e fácil.

DocuMate 150   Especificações do produto:  

Modelo número   XDM1505D–WU   
Velocidade de digitalização
     Preto e branco, 200 dpi   Até 18 ppm somente frente 

     Em cores, 150 dpi    Até 18 ppm somente frente  

Resolução óptica    600 dpi    

Profundidade de bits da saída   24 bits em cores, 8 bits em tons de cinza, 

    1 bit em preto e branco 

Método de digitalização   Alimentação manual, rápida, somente frente  

Interface     USB 2.0 de alta velocidade (compatível com USB 1.1) 

Dimensões    0,48 cm (l) x 14,27 cm (p) x 15,55 cm (a)  

Peso     2,94 kg    

Tamanho máximo de documento no ADF  21,59 cm x 36,83 cm    

Tamanho mínimo de documento no ADF 8,89 cm x 5,08 cm    

Capacidade do ADF     50 páginas (papel de 20 lb)   

Ciclo de serviço     2500 páginas/dia   

Tecnologia Kofax VRS

O Xerox DocuMate 150 integra a tecnologia 
Kofax VRS de aprimoramento da imagem ao 
processo de digitalização do OneTouch. A tec-
nologia VRS é o padrão ouro no aprimoramento 
de imagens. Originais imperfeitos são trans-
formados automaticamente em digitalizações 
perfeitas, mais fáceis de ler para o olho humano 
e o olho do computador. Os resultados de OCR 
(reconhecimento óptico de caracteres) são dras-
ticamente aprimorados, o tamanho do arquivo é 
reduzido e as digitalizações tornam-se tão claras 
quanto os originais. E cada página é corrigida 
de modo personalizado automaticamente, per-
mitindo que você agrupe documentos claros de 
qualidade laser com seus originais imperfeitos. 
Os resultados são incríveis.

Nuance OmniPage Pro 

O pacote de software do Xerox DocuMate 150 
permite que os usuários digitalizem automatica-
mente para PDF pesquisável de imagens sobre 
texto. O PDF pesquisável mantém a integridade 
visual do documento original, com as partes de 
texto da imagem convertidas via OCR para fins 
de pesquisa e armazenadas em uma camada 
separada. Isso permite conversão de baixo custo 
do papel para o PDF ao mesmo tempo que per-
mite fácil distribuição e capacidade de pesquisar, 
vincular, selecionar/copiar e indexar o texto.

Nuance PaperPort

O PaperPort é a forma mais fácil de transformar 
volumes de papel em arquivos digitais orga-
nizados que você localiza, usa e compartilha 
rapidamente. Pare de perder tempo procurando 
documentos de papel espalhados por seu es-
critório. O Xerox DocuMate 150 pode digitalizar 
documentos diretamente para arquivos PDF.

O PaperPort permite a criação com clique único 
de arquivos PDF a partir de documentos do 
Microsoft Office e a impressão para PDF usando 
outros aplicativos do Microsoft Windows. Uma 
ampla variedade de formatos de imagem pode 
também ser convertida para PDF – inclusive 
TIFF, MAX, JPG, BMP e GIF.

O PaperPort pode ajudá-lo a localizar qualquer 
documento em seu computador instantanea-
mente. Apenas digite uma palavra ou frase e o 
PaperPort exibirá o documento correto imedi-
atamente. A digitalização para unidades de rede 
por meio da adição de novos destinos à lista de 
pastas do PaperPort possibilita a digitalização 
direta para o local desejado. Digitalize direta-
mente para sua pasta Meus documentos ou 
para uma unidade de rede.
.
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Para obter mais informações sobre os scanners da Xerox, visite www.xeroxscanners.com/pt/br/

Xerox DocuMate 150

Requisitos mínimos do sistema         
• Processador equivalente ou superior ao Pentium® III
• Windows 2000 SP4 or XP SP1 & 2 or Vista
• 512 MB de RAM para Windows XP, 1 GB para Vista
• 350MB MB de espaço disponível no disco rígido
• Unidade de CD-ROM 
• Porta USB
 
Conteúdo                                                            
• Scanner DocuMate 150
• Fonte de alimentação
• Cabo USB 2.0
• Cartão de instalação rápida
• Cartão de suporte técnico
• DVD-ROM incluindo:
     – Manual do usuário
     – Drivers do scanner (TWAIN e WIA)
     – Nuance PaperPort
     – Nuance OmniPage Pro
     – Visioneer OneTouch with  
        Kofax VRS Technology




