
* Up to 120 ipm at 200 dpi, black & white 
** 20# paper

Xerox DocuMate 752
O Xerox DocuMate 752 é um scanner de mesa 
para produção com alimentador automático de 
documentos com capacidade de 120 páginas, 
digitaliza documentos a 60 ppm e 120 ipm 
através de uma porta USB 2.0 de alta velocid-
ade. O Xerox DocuMate 752 oferece digitaliza-
ção de produção de baixo volume para qualquer 
empresa, com preço justo e alta qualidade. 
O pacote de programas inclui o Kofax VRS e 
o ScanSoft OmniPage. O uso de scanners de 
produção de baixo volume para conformidade 
normativa está crescendo rapidamente e o Xe-
rox DocuMate 752 facilita a conformidade para
qualquer operador de digitalização. Com  
seu formato de tamanho A3, de mesa, os docu-
mentos que antes eram muito grandes não são 
mais um problema. O alimentador automático 
de documentos permite a digitalização de docu-
mentos no modo paisagem ou retrato.

Soluções para mercados verticais 
As novas exigências de conformidade normativa 
aumentaram drasticamente a necessidade das 
empresas de implementar soluções de captura 
de documentos e gerenciamento de registros 
seguras e confiáveis. Os scanners de produção de 
baixo volume são ideais para o gerenciamento 
de documentos em aplicativos de pequeno a 
médio volume e também podem ser utilizados 
para complementar produtos de volume maior 
em situações de digitalização distribuída.
As soluções de captura de documentos tornara-
mse imprescindíveis para cobrir as necessidades 
diárias de formação de imagens de documentos 
de empresas nos mercados de finanças, seguros, 
saúde, transporte e educação. Muitos fornece-
dores de serviços de saúde atualmente desen-
volveram complicadas soluções para gerenciar 
registros de papel e lidam com tecnologia limita-
da ou inadequada. No entanto, o DocuMate 752 
pode oferecer uma solução melhor integrando- 
se com os atuais programas aplicativos de fluxo 
de trabalho e registros médicos líderes para
o setor de saúde.

Do mesmo modo, os escritórios de advocacia, 
tribunais, clientes e administradores manipulam 
e gerenciam enormes quantidades de papel.  
As horas de trabalho cobradas por um advogado 
podem ser seu material de trabalho, mas a 
assinatura no papel é que vale na maior parte 
do nosso sistema jurídico. Os documentos são 
a base da comunicação, referência, negociação 
e execução de contratos, leis e documentos de 
prova. Soluções rápidas, confiáveis e econômicas 
de formação de imagens de documentos, como 
o DocuMate 752, fornecem um retorno quase 
imediato sobre o investimento ao serem imple-
mentadas em escritórios de advocacia. 
 
Conectividade e funções poderosas
O poderoso software, os recursos robustos e as 
especificações de hardware do DocuMate 752 
oferecem a velocidade e qualidade necessárias 
para a digitalização de produção. O DocuMate 
752, flexibilidade de formatos de arquivos inclu-
indo arquivos PDF com texto pesquisável. 

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 
reconhecimento, reduzindo assim a necessidade 
de correção manual do reconhecimento inteli-
gente de caracteres e dos resultados do OCR 
(reconhecimento óptico de caracteres).

O DocuMate 752 também oferece:
• Resolução óptica de 600 dpi
• Cor interna de 24 bits
• Interface USB 2.0 de alta velocidade

O ADF aceita documentos de 10,16 cm x 11,43
cm até o tamanho A3 (27,94 cm x 43,18 cm). E,
com certeza, o formato de mesa pode acomodar
todos os tamanhos até A3, incluindo livros,
originais delicados e várias folhas de papel.

• 60 páginas por minuto somente
   frente e 120 imagens por minuto*
   em frente e verso

• Scanner de mesa, tamanho A3
   (27,94 cm x 43,18 cm)

• ADF com capacidade de 120
   páginas**

• Qualidade de imagem superior
   com o software Kofax VRS
   (upgrade básico e Pro)

• Visioneer OneTouch scanning
   to multiple applications including    
   Microsoft SharePoint

• Conversão de documentos  
   em arquivos PDF que podem 
   ser digitalizados e enviados a 
   unidades de rede para compart- 
   ilhamento

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

• Ciclo de serviço – 5.000 páginas/dia 

Xerox DocuMate 752  
Digitalização de produção
fácil e versátil a 120* IPM

®



DocuMate 752   Product Specifications
Modelo    XDM7525D–WU
Velocidade de digitalização
Preto e branco, 200 dpi  Até 60 ppm somente frente, até 120 ipm frente e verso
Resolução óptica    600 dpi
Profundidade de bits do scanner (em cores)  24-bit em cores, 8-bit em tons de cinza, 
    1-bit em preto e branco
Método de digitalização   Alimentador automático de documentos  
    rápido em frente e verso
Interface     USB 2.0 de alta velocidade (compatível com USB 1.1)
Dimensões    66,98 cm (l) x 51,38 cm (p) x 24,89 cm (a)
Peso     19,69 kg
Tamanho máximo de documento no ADF 29,72 cm x 43,18 cm
Tamanho mínimo de documento no ADF 10,16 cm x 11,43 cm
Capacidade do ADF   120 páginas (papel de 16 lb) 
Ciclo de serviço    5.000 páginas/dia

Requisitos mínimos do sistema
• Processador Pentium® IV ou equivalente
• Windows® 2000, XP, 32-bit ou 64-bit Vista
• 512MB de memória RAM para XP
• 1 GB RAM Windows Vista
• 350MB de espaço disponível no disco rígido
• Unidade de DVD-ROM
• Porta USB

Conteúdo
• Scanner DocuMate 752
• Fonte de alimentação
• Cabo USB 2.0
• Cartão de instalação rápida
• Cartão de suporte técnico
• DVD-ROM incluindo:
   – Manual do usuário
   – Nuance OmniPage Pro
   – Scanner Drivers
      (Driver TWAIN, WIA e ISIS certificado)
   – Visioneer OneTouch  
   – Kofax VRS

Para obter mais informações sobre a linha de scanners da Xerox, visite www.xeroxscanners.com
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Xerox DocuMate 752

Tecnologia Kofax VRS
O Xerox DocuMate 752 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.

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, 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 visual-
ize e imprima os documentos – em qualquer 
computador.

Nuance PaperPort Pro
 Milhões de profissionais contam com o 
PaperPort para economizar tempo e din-
heiro, transformando documentos em papel 
em documentos digitais pesquisáveis. O 
PaperPort combina a eficiência do gerencia-
mento de documentos, a conveniência dos 
documentos elegantemente digitalizados e a 
possibilidade de criar arquivos PDF, elevando 
a capacidade operacional de sua empresa a 
um patamar superior.

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 752 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.


