
*Até 80 ipm a 200 dpi, em preto e branco
** Papel de 16 lb

Xerox DocuMate 632
O Xerox DocuMate 632 é um scanner de mesa 
de frente e verso para departamentos que 
digitaliza até 80 imagens por minuto (IPM, Im-
ages per Minute) no modo frente e verso. Este 
scanner de mesa, medindo 21,60 x 37 cm, é o 
único scanner para departamentos que pode 
ser programado para digitalizar e enviar auto-
maticamente para 99 diferentes dispositivos 
ou aplicativos personalizáveis. Os documentos 
podem ser convertidos para o fomato PDF com 
texto pesquisável em uma única etapa simples. 
Agora você pode pesquisar palavras chave ou 
frases instantaneamente nos documentos. A 
instalação em uma única etapa do DocuMate 
632 é muito rápida com a porta USB 2.0 “plug-
and-play” de alta velocidade.

O Xerox DocuMate 632 é a solução perfeita 
quanto à relação preço/desempenho para os 
requisitos de digitalização de toda a empresa. 
A Xerox oferece este modelo a um preço que 
permite às empresas atingirem altos níveis de 
produtividade distribuindo por toda a empresa 
scanners rápidos e econômicos para departa-
mentos.

Soluções para mercados verticais 
Da lei Sarbanes-Oxley ao pacote de leis norte-
americano Patriot Act, o gerenciamento de 
registros e documentos tornou-se uma parte 
importante dos negócios. A tendência atual 
é que cada vez mais os scanners migrem dos 
escritórios e agências centrais para os departa-
mentos, onde os documentos são recebidos e 
podem ser convertidos imediatamente em ar-
quivos eletrônicos para serem salvos, transmiti-
dos e recuperados de forma segura e precisa. O 
governo dos Estados Unidos está padronizando 
amplamente o uso do formato de arquivo PDF 
da Adobe e o DocuMate 632 converte facil-
mente os documentos digitalizados em arquivos 
PDF com texto pesquisável, bastando pressionar 
um único botão.

Escritórios de advocacia, tribunais, clientes e 
administradores manipulam e gerenciam quan-
tidades significativas de papel. Os documentos 
são a base da comunicação, referência, negocia-
ção e execução de contratos, leis e documentos 
de prova. O papel é caro para armazenar e 
recuperar. Digitalizar documentos recebidos e 
existentes e convertê-los em arquivos PDF com 
texto pesquisável com o DocuMate 632 muda 
completamente o paradigma do gerenciamento 
de documentos em um escritório de advocacia. 
Esse processo é útil para o armazenamento de 
documentos, bem como para a entrada ele-
trônica de processos, que os tribunais regionais 
dos Estados Unidos já aceitam, embora só em 
formato PDF.

Trabalhe de modo mais inteligente 
O software poderoso, os recursos sólidos e as 
especificações de hardware do DocuMate 632 ofe-
recem a velocidade e qualidade necessárias para 
a digitalização em departamentos. A flexibilidade 
de digitalização para quase qualquer tipo de docu-
mento através do ADF (alimentador automático 
de documentos) de alta velocidade ou do scanner 
de mesa compatível com papel de tamanho 
Ofício, as diversas opções de formato de arquivo, 
incluindo arquivos PDF com texto pesquisável, e o 
ciclo de serviço de 6.500 páginas por dia atendem 
ao ambiente de departamento das empresas.

O software Kofax VRS incluído oferece capacid-
ades como a auto-exposição e um amplo ângulo 
para desenviesar a imagem. O VRS também ajuda 
a melhorar a precisão do software de recon-
hecimento, reduzindo assim a necessidade de 
correção manual do reconhecimento inteligente 
de caracteres e dos resultados do OCR (reconheci-
mento óptico de caracteres).

O DocuMate 632 também oferece:
• Resolução óptica de 600 dpi
• Cor interna de 48 bits
• Interface USB 2.0 de alta velocidade

O tamanho dos documentos não é problema para 
o DocuMate 632. Ele digitaliza tudo, de cartões de 
visita e fotos até documentos de tamanho Ofício, 
com qualidade superior de imagem.

• 40 páginas por minuto e 80 imagens 
    por minuto* em frente e verso

• Scanner de mesa compatível com 
   documentos de tamanho Ofício

• 99 destinos do One Touch podem 
   ser personalizados para cada 
   usuário no departamento

• ADF com capacidade de 100 
   páginas**

• Qualidade superior de imagem e 
   precisão no OCR (reconhecimento 
   óptico de caracteres) com o software 
   Kofax VRS

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

• Daily Duty Cycle – 5,000 pages

Xerox DocuMate 632 
Digitalizações em frente e verso  
para departamentos a 80*IPM

®



DocuMate 632   Especificações do produto:
Modelo Número   XDM6325D–WU
Velocidade de digitalização
   – Preto e branco, 200 dpi  Até 40 ppm somente frente
   – Em cores, 200 dpi  Até 80 ppm frente e verso
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    52,83 cm (l) x 36,19 cm (p) x 23,49 cm (a)
Peso     11,23 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    100 páginas (papel de 16 lb  
Ciclo de serviço    5.000 páginas/dia

Minimum System Requirements
• Processador Pentium® IV ou equivalente
• Windows 2000 SP1 & 2 or XP SP4, Vista 
• 512MB de RAM (1GB para Vista)
• 350MB de espaço disponível no disco rígido
• Unidade de DVD-ROM 
• Porta USB

Contents
• DocuMate 632 Scanner
• Fonte de alimentação
• Cabo USB 2.0
• Cartão de instalação rápida
• Cartão de suporte técnico
• Bandeja de entrada de papel
• Almofada de reposição do ADF
• Etiqueta das teclas
• CD-ROM including:
   – User’s Manual
   – Kofax VRS 4.1
   – Nuance OmniPage Pro
   – Scanner Drivers
      (TWAIN, ISIS and WIA Driver)
   – Pixel Translations QuickScan

Para obter mais informações sobre os scanners da Xerox, visite www.xeroxscanners.com
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Tecnologia Kofax VRS
O Xerox DocuMate 632 integra a tecnologia 
Kofax VRS de aprimoramento da imagem  
ao processo de digitalização do OneTouch.  
A tecnologia VRS é o padrão ouro no aprimora-
mento de imagens. Originais imperfeitos  
são automaticamente transformados em digita-
lizações 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 per-
sonalizado automaticamente, permitindo que 
você agrupe documentos claros de qualidade 
laser com seus originais imperfeitos –  
os resultados são incríveis!

 

Archivos PDF que aceptan búsquedas de texto

Transforme pilhas de papel ou fotos em arquiv-
os digitais organizados que você pode rapidam-
ente 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 armazenamento tradicional, e o 
formato PDF amplamente aceito permite que 
qualquer pessoa visualize e imprima os docu-
mentos – em qualquer computador.

Nuance OmniPage Pro 

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

Xerox DocuMate 632
Visioneer OneTouch

O Visioneer OneTouch é um utilitário fácil de usar 
que conecta os botões do scanner DocuMate 
com um poderoso conjunto de configurações  
de scanner para aprimorar significativamente  
a eficiência de seu fluxo de trabalho. Desse 
modo, basta pressionar apenas um botão para 
que o documento seja digitalizado automatica-
mente 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 632 aos produtos 
de software de gerenciamento de documentos lí-
deres do setor, como o Xerox DocuShare e Docu-
Ware e o Microsoft SharePoint® – 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.


