
• Digitaliza documentos a 
   15 páginas por minuto para 
   arquivos PDF*
 
• Com capacidade para até 50 
   páginas no alimentador au 
   tomático de originais (ADF)**
 
• Digitaliza e compartilha 
   documentos diretamente 
   para unidades de rede

• Inclui driver TWAIN e certifi
   cado pela ISIS

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

Xerox DocuMate 515 
 O scanner Xerox DocuMate 515 é perfeito 
para grupos de trabalho e outros aplicativos 
de digitalização descentralizados, pois é 
compacto, eficaz e de alta velocidade, pos-
sibilitando que as empresas alcancem altos 
níveis de produtividade com a distribuição 
de scanners econômicos e rápidos em todos 
os departamentos.

O DocuMate 515 possui um alimentador  
automático de originais (ADF) com capacid-
ade para 50 páginas, que digitaliza 15 pági-
nas por minuto. O scanner oferece resolução 
óptica de 600 dpi, 24 bits em cores, interface 
USB 2.0 de alta velocidade e digitaliza desde 
fotos até documentos em tamanho ofício. 
Ele também oferece uma das menores bases 
dentre os scanners de mesa para empre-
sas, disponíveis no mercado e inclui drivers 
TWAIN e certificados pela ISIS.
 

* 200 dpi, preto e branco ** papel de 7,25 kg

Xerox DocuMate 515 
Flexibilidade do formato de mesa e do 
ADF com digitalização One Touch

®

Digitalização com o simples aperto de um 
botão 

Deseja fazer mais com o papel na sua mesa? 
Você gostaria de copiar, ordenar, arquivar, 
localizar, enviar esses papéis e fazê-los desa-
parecer? Parece demorado, não é? Que tal 
seria se você pudesse fazer tudo isso  
pressionando apenas um botão?

O DocuMate 515 aproveita a tecnologia 
Visioneer OneTouch® para digitalizar 
documentos para seus destinos mais comuns 
usando 3 botões predefinidos, completa-
mente configuráveis. Isso possibilita que 
seu documento seja digitalizado com as 
configurações apropriadas de resolução, cor, 
corte e alinhamento automáticos, formato 
do arquivo e, em seguida, seja enviado para 
praticamente qualquer aplicativo, pasta ou 
dispositivo – pressionando apenas um botão!

Digitalizações perfeitas para originais 
imperfeitos 

A tecnologia Visioneer OneTouch com Kofax® 
VRS™ (Virtual ReScan®) é integrada ao driver 
do scanner para que você obtenha digitaliza-
ções perfeitas a partir de originais imperfeitos. 
O VRS também elimina a necessidade de digi-
talizar novamente os documentos oferecendo 
corte e alinhamento automáticos, controle de 
brilho e remoção de borda. 

A maioria dos novos usuários de digitalização 
de documentos não é especialista em scan-
ners e, portanto, é essencial que as soluções 
sejam simplificadas, do tipo apontar-e-clicar,  
e produzam imagens de alta qualidade e per-
mitam integração com aplicativos comerciais.



DocuMate 515   Especificações do produto  

Número do modelo    XDM5155D–WU   
Velocidade de digitalização
Preto e branco, 200 dpi  15 ppm

Em cores, 150 dpi   15 ppm    

Resolução óptica    600 dpi    

Intensidade de bits de saída   24 bits em cores, 8 bits em tons de cinza,

    1 bit em preto e branco     

Método de digitalização   Alimentador automático de originais rápido, somente frente  

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

Dimensões    44,45 cm (l) x 30,48 cm (p) x 19,05 cm (a)  

Peso     4,9 kg    

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

Tamanho mínimo de documentos no ADF  11,68 cm x 14,22 cm    

Capacidade do ADF    50 folhas (papel de 7,25 kg)    

Ciclo de serviço     2.500 páginas/dia   

Tecnologia Kofax VRS

O Xerox DocuMate 515 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 
digitalizações perfeitas que são mais fáceis de 
ler. Os resultados de reconhecimento óptico de 
caracteres (OCR) são drasticamente aprimo-
rados, 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 digitali-
zados 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 docu-
mentos.

Nuance PaperPort

O PaperPort é a forma mais fácil de transfor-
mar volumes de papel em arquivos digitais 
organizados que você localiza, usa e com-
partilha rapidamente. Pare de perder tempo 
procurando documentos de papel espalhados 
por seu escritório. O Xerox DocuMate 515 
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 Win-
dows. 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 ime-
diatamente. A digitalização para unidades de 
rede por meio da adição de novos destinos à 
lista de pastas do PaperPort possibilita a digita-
lização direta para o local desejado. Digitalize 
diretamente para sua pasta Meus documentos 
ou para uma unidade de rede.
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Para obter mais informações sobre a linha de scanners da Xerox, visite www.xeroxscanners.com/pt/br/

Xerox DocuMate 515

Requisitos mínimos do sistema         
• Pentium IV ou equivalente
• Windows 2000 SP4, XP SP1 e 2 ou Vista
• 512 MB de memória RAM (1 GB para Vista)
• 350 MB de espaço livre no disco rígido
• Unidade de DVD-ROM
• Porta USB disponível
 
Conteúdo                                                            
• Scanner DocuMate 515
• Fonte de alimentação
• Cabo USB 2.0
• Cartão de instalação rápida
• Cartão de suporte técnico
• DVD-ROM incluindo:
– Guia do usuário
– Drivers do scanner (TWAIN, ISIS e WIA)
– Nuance PaperPort
– Nuance OmniPage Pro
– Visioneer OneTouch com a tecnologia Kofax VRS

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 dis-
ponível 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.


