
* Up to 76 ipm at 200 dpi, black & white 

Xerox DocuMate 262i 
Papéis ou plásticos
- Digitalização rápida e fácil

®

futuro podemos trabalhar com formulários 
policromáticos, documentos de identidade
com elementos em alto relevo, tamanhos
variados de papel, documentos grampea-
dos ou perfurados com três furos. O Docu-
Mate 262i pode lidar com tudo isso. O ADF 
(alimentador automático de originais) 
para 50 páginas transforma em trabalho 
curto qualquer pilha de papel de tamanhos 
variados. A bandeja de alimentação frontal 
permite a digitalização de cartões de
identificação de plástico, comuns em pedidos
nos setores financeiro e de assistência 
médica. O Xerox DocuMate262i utiliza um 
mecanismo de alimentação frontal que não 
apenas aumenta a eficiência da digitalização 
de cartões de identificação, mas melhora 
drasticamente o desgaste do rolo e faz dele 
uma solução extremamente econômica para 
conformidade normativa.

Trabalhe de modo mais inteligente

A detecção ultra-sônica de alimentação du-
pla é incorporada ao DocuMate 262i, para  
que você não perca nenhuma página por 
causa de um documento grampeado no 
scanner ou por uma falha na alimentação. 
O Kofax® VRS™ (VirtualReScan®) é inte-
grado ao seu scanner para que você obtenha 
digitalizações perfeitas a partir de origi-
nais imperfeitos. O VRS também elimina a 
necessidade de digitalizar novamente os 
documentos oferecendo corte e alinhamento 
automáticos, controle de brilho e remoção 
de borda. E porque tudo isso é integrado ao 
Visioneer OneTouch, esses recursos e toda a 
sua operação de digitalização são realizados 
pressionando apenas um botão. No final, o 
papel se torna informação e flui pela em-
presa sob seu controle.

Xerox DocuMate 262i
 Há muitas características do Xerox DocuMate
262i que o tornarão seu dispositivo favorito 
de computador. O mais recente DocuMate 
possui muitas funções que mudarão a 
forma com que você consulta e gerencia os 
documentos e as informações em papel. O 
DocuMate 262i é o scanner de documentos 
mais rápido, tecnologicamente avançado e 
fácil de usar de sua classe.

Trabalhe com mais facilidade

YO DocuMate 262i aproveita a tecnologia 
Visioneer OneTouch® para digitalizar docu-
mentos com até nove destinos predefinidos, 
porém completamente configuráveis. Isso 
significa que pressionando apenas um botão, 
seu documento é digitalizado com as config-
urações apropriadas de resolução, cor, frente 
e verso, corte e alinhamento automáticos,
formato do arquivo e, em seguida, é enviado
para praticamente qualquer aplicativo, pasta
ou dispositivo. Imagine as possibilidades de 
fluxo de trabalho podendo enviar documen-
tos em formato de PDF pesquisável para 
e-mails, para o Microsoft SharePoint® ou 
para um aplicativo da Web personalizável em 
sua empresa, tudo isso pressionando apenas 
um botão. Isso não gera apenas aumento de 
produtividade, mas também uma redução 
significativa das necessidades de treinamen-
to para os usuários do scanner, contribuindo 
ainda mais para o seu ROI (retorno sobre o 
investimento).

Trabalhe com flexibilidade

Quando se trata da digitalização de docu-
mentos, algumas vezes não sabemos o 
que esperar. Se hoje trabalhamos com 
páginas em qualidade nítida de laser, no 

• Digitalização de cartões de 
   identificação a partir da bande
   ja de alimentação frontal

• Digitalização de documentos 
   a 38 ppm e frente e verso a 
   76 ipm*

• Digitalização para sPDF e
   Microsoft SharePoint® com 
   o Visioneer OneTouch®

• O Kofax® VRS produz digitali 
   zações perfeitas de originais
   imperfeitos

• Detecção ultra-sônica de  
   alimentação dupla

• Os arquivos PDF pesquisáveis
   permitem pesquisar o conteúdo
   de documentos digitalizados



DocuMate 262i    Especificações do produto:  

Modelo Número    XDM262i5D–WU   
Velocidade de digitalização
     Preto e branco, 200 dpi   Até 38 ppm somente frente, até 76 ppm frente e verso
     Em cores, 200 dpi    Até 37 ppm somente frente, até 71 ppm frente e verso 
     Cartão de identificação com elementos  2,7 segundos em frente e verso 
     em alto relevo, preto e branco, 200 dpi

     Cartão de identificação com elementos  8.5 seconds, duplex  

     em alto relevo, em cores, 200 dpi

Resolução óptica     600 dpi    

Profundidade de bits do scanner (em cores) 24 bits em cores, 8 bits em tons de cinza, 1 bit em preto 

Método de digitalização    Frente e verso   

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

Dimensões     33,02 cm (l) x 17,78 cm (p) x 20,32 cm (a)  

Peso      4,30 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 (50 g/m2 - 170 g/m2)   

Ciclo de serviço     5.000 páginas/dia   

©2009 Xerox® e DocuMate são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Visioneer OneTouch é marca registrada da Visioneer, Inc. Kofax e VirtualReScan (VRS) são marcas comerciais da Kofax Image Products, 
Inc. Nuance, OmniPage e PaperPort são marcas registradas da Nuance Communications, Inc. Todas as outras marcas são propriedades de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidas. Os preços, recursos, as funções, especificações, a aparência e 
disponibilidade dos produtos e serviços da Xerox estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.                    03/09

Para obter mais informações sobre os scanners da Xerox, visite www.xeroxscanners.com/pt/br/

Xerox DocuMate 262i

Requisitos mínimos do sistema         
• Processador Pentium® IV ou equivalente
• Windows 2000 SP1 & 2 or XP SP4, Vista  
   e Linux SANE
• 512MB de RAM (1GB para Vista)
• 350MB de espaço disponível no disco rígido
• Unidade de DVD-ROM 
• Porta USB
 
Conteúdo                                                            
• Scanner DocuMate 262i
• Fonte de alimentação
• Cabo USB 2.0
• Cartão de instalação rápida
• Cartão de suporte técnico
• DVD-ROM incluindo:
     – Manual do usuário
     – Nuance PaperPort
     – Nuance OmniPage Pro
     – Visioneer OneTouch  
        Kofax VRS
     – Drivers do scanner (TWAIN, ISIS e WIA)

Tecnologia Kofax VRS
O Xerox DocuMate 262i integra a tecnologia 
Kofax VRS de aprimoramento da imagem ao 
processo de digitalização do OneTouch.  
A tecnologia VRS é o padrão ouro no aprimo-
ramento de imagens. Originais imperfeitos  
são automaticamente transformados em digi-
talizações perfeitas que são mais fáceis de ler.  
Os resultados de reconhecimento óptico  
de caracteres (OCR) são drasticamente apri-
morados, o tamanho do arquivo é reduzido e 
as digitalizações tornam-se tão claras quanto 
os originais. Cada página é corrigida de modo 
personalizado automaticamente, permitindo 
que você agrupe documentos claros de quali-
dade laser com seus originais imperfeitos –  
os resultados são incríveis!

Nuance OmniPage Pro
Converte rapidamente documentos digita-
lizados em textos formatados e editáveis. 
Você pode usar o texto em praticamente 
todos os programas de processamento de 
textos, editoração eletrônica ou publicação 
na Web. Elimina a necessidade de redigitar 
os documentos.

Archivos PDF que aceptan búsquedas de texto

Transforme pilhas de papel ou fotos em 
arquivos digitais organizados que você pode 
rapidamente encontrar, usar e compartilhar. 
No formato PDF pesquisável, o usuário pode 
pesquisar instantaneamente palavras-chave 
ou frases nos documentos. Isso oferece 
vantagens adicionais, comparado ao ar-
mazenamento tradicional, e o formato PDF 
amplamente aceito permite que qualquer 
pessoa visualize e imprima os documentos – 
em qualquer computador.

Nuance PaperPort
O software Nuance PaperPort lhe permite 
converter arquivos eletrônicos existentes em 
PDF para armazenamento ou transferência. 
Você pode também converter documentos 
existentes mais antigos, já digitalizados, ou 
mesmo arquivos eletrônicos para PDF ou  
PDF pesquisável.

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 simples-
mente para uma pasta de arquivos.

Além de digitalizar diretamente para todos 
os destinos freqüentes, o Visioneer One-
Touch também vincula o DocuMate 262i aos 
produtos de software de gerenciamento de 
documentos líderes do setor, como o Microsoft 
SharePoint® e o Xerox DocuShare e Docu-
Ware – formando um fluxo de trabalho fácil 
de usar do papel para um destino selecionado. 
Também está disponível um kit de desen-
volvimento de software (SDK) que permite 
desenvolver links específicos e integrá-los ao 
painel de controle do Visioneer OneTouch de 
modo rápido e fácil.


