
Xerox DocuMate 252
Há muitas razões para gostar do DocuMate
252, a melhor solução de digitalização para
grupos de trabalho e também a mais fácil 
de usar e mais rápida. Sendo duas vezes 
mais rápido que o scanner em modo frente 
e verso para grupos de trabalho da marca 
líder, o DocuMate 252 detém a liderança 
em desempenho e preço de sua categoria. 
Além disso, ele inclui um poderoso pacote 
de aplicativos que aprimora a qualidade 
da imagem, a precisão do OCR e o
gerenciamento de documentos. Com a
revolucionária digitalização One Touch e 
seu tamanho pequeno e compacto, o
DocuMate 252 pode ser facilmente usado em
qualquer área de trabalho ou departamento.

Trabalhe mais rápido
O DocuMate 252 lida de modo rápido com
diversas tarefas a serem realizadas,
diretamente da sua área de trabalho. Ele
apresenta um alimentador automático de
originais que digitaliza 50 imagens por
minuto usando CCDs duplos, duplicando
assim a velocidade e a produtividade da
digitalização de documentos de duas faces.

Trabalhe melhor
O poder do software, a robusta funcionalidade
e as especificações de hardware do DocuMate
252 proporcionam a velocidade e qualidade
que você esperaria de um scanner mais caro.
Um recurso de PDF pesquisável permite
enviar, copiar, colar, reutilizar e realçar textos
ao mesmo tempo que mantém a integridade da
imagem do documento original. 

O pacote do software Kofax VRS oferece
recursos como auto-exposição, auto-corte e
um amplo ângulo para desenviesar a imagem.
O VRS também ajuda a melhorar a precisão 

do software de reconhecimento, reduzindo
assim a necessidade de correção manual do
reconhecimento inteligente de caracteres e
dos resultados do OCR (reconhecimento
óptico de caracteres).

O DocuMate 252 também oferece:
• Resolução óptica de 600 x 1200 dpi
• Cor de 48 bits internos
• Interface USB 2.0 de alta velocidade

O tamanho dos documentos não é um
problema para o DocuMate 252. Ele digitaliza
tudo, desde cartões de visita e fotos até
documentos de tamanho Ofício, com qualidade
de imagem superior. 

Trabalhe com mais facilidade
A tecnologia One Touch do DocuMate 252 faz
digitalizações da área de trabalho para nove
diferentes aplicativos ou dispositivos
personalizáveis e os documentos podem ser
convertidos para arquivos PDF com texto
pesquisável em uma simples etapa. Agora
você pode pesquisar instantaneamente
palavras-chave ou frases nos documentos.

A instalação em uma única etapa do DocuMate
252 é feita com extrema rapidez pela porta
USB 2.0 "plug-and-play" de alta velocidade. 
E sua base pequena, de apenas 15,24 cm x
33,02 cm, o torna ideal para usar em sua mesa.

A digitalização One Touch aumenta a
produtividade
A tecnologia One Touch do DocuMate 252
permite enviar documentos para nove
destinos pré-selecionados ou determinados
pelo usuário, eliminando até 12 etapas do
processo de digitalização. Pense em
velocidade, desempenho e, principalmente,
produtividade aprimorados.

• Digitalizações em frente e verso
a 50* imagens por minuto

• O recurso One Touch elimina-
até 12 etapas da digitalização
de documentos

• Qualidade superior de imagem e
precisão do OCR com o soft-
ware Kofax VRS

• Conversão de documentos 
em arquivos PDF que podem ser
enviados a unidades de rede
para compartilhamento

• Interface USB 2.0 de alta veloci-
dade (compatível com USB 1.1)

• Base pequena que se adapta
facilmente à sua mesa (15,24
cm x 33,02 cm)

O OneTouch digitaliza
diretamente para PDF!

* 200 dpi em preto e branco 
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Qualidade de imagem superior e
precisão do OCR
Obtenha resultados superiores com o Kofax
VirtualReScan, uma tecnologia premiada 
e patenteada que garante automaticamente 
a melhor qualidade de imagem possível 
e a maior precisão do OCR para as imagens 
de documentos digitalizados. Enquanto as
páginas passam através do scanner, o VRS
realiza uma inspeção em diferentes pontos 
de cada documento, verificando e ajustando
instantaneamente o alinhamento (envies-
amento), o brilho, o contraste e a nitidez 
da imagem.

Digitalize para PDF com texto
pesquisável
Transforme pilhas de papel ou fotos em
arquivos digitais organizados que você pode
rapidamente encontrar, usar e compartilhar. 

No formato PDF, você pode pesquisar
instantaneamente palavras-chave ou frases 
nos documentos. Isso oferece vantagens
adicionais comparado ao armazenamento
tradicional e o formato PDF amplamente 
aceito permite que qualquer pessoa visualize 
e imprima os documentos em qualquer
computador. O recurso FormTyper reconhece
automaticamente os campos de preenchimento
em um formulário digitalizado e salva uma
cópia eletrônica em seus registros. 

Converta arquivos existentes para o
formato PDF
O software PaperPort do DocuMate 252
permite que os usuários convertam os arquivos
eletrônicos existentes para o formato PDF,
para armazenamento ou transferência. 
Os tipos de arquivos compatíveis incluem
documentos do Microsoft Office, Corel e
AutoDesk, bem como os populares formatos
TIFF, MAX, JPG e BMP.

Digitalização completa em lotes,
manipulação de imagens e suporte 
a várias páginas
O software QuickScan 3.0 incluído fornece
todos os recursos necessários para realizar
digitalizações, aperfeiçoamentos, visuali-
zações, anotações e impressões de imagens
de alta velocidade baseadas em ISIS, tanto
para páginas em preto e branco quanto
coloridas. Desenvolvido pela Pixel
Translations, os criadores da ISIS, o
QuickScan apresenta pontos fortes que
incluem funções como digitalização em
lotes, suporte a PDF, manipulação de
imagens, suporte a várias páginas e mais.

Selecione vários destinos para os
documentos
A função One Touch do DocuMate 252 permite
enviar documentos para destinos pré-
selecionados, inclusive PDFs pesquisáveis.
Converta rapidamente arquivos PDF e pilhas 
de papéis em documentos de texto e planilhas
facilmente editáveis.

Compatível com mais de 250
aplicativos certificados pela ISIS
Desenvolvidos pela Pixel Translations, os
drivers ISIS garantem que o DocuMate 252
funcione adequadamente com mais de 250
aplicativos comercialmente disponíveis para
gerenciamento de imagens e de documentos
compatíveis com a ISIS.

Software que funciona
O conjunto sólido de programas do DocuMate
252 inclui amplo suporte a ISIS e TWAIN:
• Kofax VRS
• Pixel Translations QuickScan
• Nuance PaperPort
• Nuance OmniPage Pro
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Nuance PaperPort
A maneira mais fácil de organizar, encontrar 

e compartilhar todos os seus documentos 

digitais, em PDF e impressos.

Especificações do produto: DocuMate 252

Scan Speed

Black & White, 200 dpi Up to 33 ppm simplex / 66 ipm duplex
Color, 150 dpi Up to 33 ppm simplex / 42 ipm duplex

Resolução óptica 600 dpi

Intensidade de bits do scanner (cor) 48 bits internos (o conversor A/D de 16 bits 
reconhece mais de 281 trilhões de cores)

Intensidade de bits do scanner (tons de cinza) 16 bits internos (65.536 sombras de cinza)

Intensidade de bits de saída 24 bits em cores, 8 bits em tons de cinza, 
1 bit em preto e branco

Método de digitalização Alimentação rápida de folhas frente e verso

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

Dimensões 33,02 cm (l) x 15,24 cm (p) x 31,11 cm (a)

Peso 3,9 kg

Tamanho máximo de documentos no ADF 21,59 cm x 35,56 cm

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

Capacidade do ADF 50 folhas (papel de 8,16 kg) 

Requisitos mínimos do sistema

• Processador Pentium® II 
ou equivalente

• Windows® 2000/Me/XP
• 256MB RAM (512MB RAM 

para Windows XP)
• 350MB de espaço livre no 

disco rígido
• Unidade de CD-ROM
• Porta USB

Conteúdo

• Scanner DocuMate 252
• Fonte de alimentação
• Cabo USB 2.0
• Cartão de instalação rápida
• Cartão de suporte técnico
• Manual do usuário
• CD-ROM incluindo:
– Kofax VRS
– Drivers do scanner

(Driver TWAIN e com certificação ISIS)
– Nuance PaperPort
– Nuance OmniPage Pro
– Pixel Translations QuickScan
– ArcSoft PhotoImpression

Para obter mais informações sobre a linha de scanners da
Xerox, visite: www.xeroxscanners.com
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