
* 200 dpi em preto e branco, orientação vertical 
** Papel de 9,07 k

Aumente a produtividade e reduza o  
custo total da digitalização, tudo a  
preço acessível 
O scanner de produção DocuMate 765 oferece 
uma poderosa combinação de qualidade de 
imagem, ciclo de serviço de 10.000 páginas 
por dia e velocidade de 65 páginas por minuto 
com orientação vertical. O DocuMate 765 pode 
digitalizar uma ampla variedade de taman-
hos de documentos e oferece suporte para 
digitalização de documentos longos de até 
34 polegadas. O DocuMate 765 aproveita a 
tecnologia de digitalização Visioneer OneTouch 
para simplificar os trabalhos de digitalização e o 
fluxo de trabalho. O Visioneer OneTouch elimina 
as várias etapas, geralmente necessárias para 
salvar documentos digitalizados em formatos 
populares de arquivos, inclusive PDF pesquisável 
e enviá-los para aplicativos ECM como o 
Microsoft SharePoint, o Kofax Ascent Collec-
tion Server, o EMC QuickScan Pro, o Hyland 
Software’s OnBase, o Laserfiche, o DocuWare, o 
Xerox DocuShare e o ScanFlow Store e/ou para 
dispositivos, como impressoras e sistemas de ar-
mazenamento, pressionando apenas um botão. 
Também está disponível um kit de desenvolvim-
ento de software para criar links OneTouch para 
aplicativos proprietários e personalizados ou 
locais, como impressoras, servidores de fax ou 
pastas na rede.

Esta tecnologia de digitalização líder e o pacote 
de funções incluídas, como a Kofax VRS Profes-
sional AIPE-EBC, a Ultrasonic Multifeed Detec-
tion (detecção ultra-sônica de alimentação 
múltipla) e a Advanced Color Dropout (pausa 
de cor avançada), fazem do DocuMate 765 
uma opção atrativa para escritórios de serviços, 
ambientes de escritório movimentados, que 
manipulam uma ampla variedade de documen-
tos, e empresas com necessidades excepcionais 
de digitalização de documentos. Não importa 
quais sejam as suas necessidades de digitaliza-
ção, o DocuMate 765 o ajuda a fazer o trabalho 
mais rápido e mais eficientemente.

Reduza a preparação de documentos e 
a necessidade de armazenamento de 
arquivos em andamento 
Garantir que suas imagens sejam da melhor 
qualidade possível no ponto de captura é funda-
mental para o resto do fluxo de trabalho de ge-
renciamento de documentos. O DocuMate 765 
fornece aperfeiçoamento de imagens de alta 
qualidade e aumento da produtividade com o 
Kofax VRS Professional AIPE-EBC para digitali-
zação totalmente automática, incluindo rotação 
automática, exclusão de página em branco e 
detecção automática de cores. Sem exceção, o 
VRS Professional melhora seu fluxo de trabalho 
e reduz o tempo total necessário para digitali-
zar até os maiores volumes de documentos de 
lotes mistos. Juntos, o Xerox DocuMate 765 e 
o conjunto Kofax VRS Professional se traduzem 
em economia real e mensurável - menos etapas 
manuais, exigências de armazenamento reduzi-
das e menor intervenção do operador. 

A excelente qualidade da imagem influirá 
significativamente no sucesso da recuperação, 
reconhecimento e extração de dados. O VRS 
e o DocuMate 765 o ajudam a dizer adeus ao 
dilema “entra lixo, sai lixo”. 

• 65 PPM frente e 110 IPM* frente  
    e verso

• Inclui o Kofax VRS Professional   
   (Workgroup/AIPE/EBC)
 
• Detecção ultra-sônica de alimen
   tação dupla

• Ciclo de serviço de 10.000  
   páginas/dia

• A tela LCD brilhante exibe detal- 
   hes do trabalho de digitalização

• O Visioneer OneTouch® simplifica 
    os trabalhos de digitalização e o 
    fluxo de trabalho em um só botão

• Interface USB 2.0 de alta 
   velocidade

• ADF com capacidade de 175  
   páginas** 

• Drivers TWAIN e ISIS certificado 

Xerox DocuMate 765 Scanner 
para documentos de produção
Ótimo desempenho para qualquer  
ambiente de documentos

®



DocuMate 765    Especificações do produto
Número do modelo    XDM7655D–WU
Velocidade de digitalização   65 ppm frente /110 ipm frente e verso 
em preto e branco, 200 dpi
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    ADF 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      19,68 kg
Tamanho máximo de documentos no ADF  297 mm x 864 mm (11,7” x 34”)
Tamanho mínimo de documentos no ADF  5,08 cm x 8,89 cm
Capacidade do ADF     175 folhas (papel de 9,07 kg)  
Ciclo de trabalho      10.000 páginas/dia

Ferramenta da produtividade do tempo  
de digitalização
Enquanto o VRS fornece delimitação, corte e 
correção de alinhamento de nível internacional, 
o AIPE (ou mecanismo de processamento de 
imagens da Adrenaline) é um software da Kofax 
que adiciona uma variedade de funções ao 
aplicativo de digitalização ImageControls.  
O software AIPE inclui o mecanismo de código 
de barras e detecção de código de lotes aprimo-
rado, que oferece suporte para qualquer tipo de 
imagem (dois tons, tons de cinza e cores). Para 
o processamento de imagens de dois tons, o 
AIPE fornece reconhecimento de formas, rota-
ção dinâmica, remoção de linha e uma  
variedade de filtros de aprimoramento de 
imagem. O AIPE também é uma solução para 
imagens armazenadas de qualquer formato:  
em cores, em tons de cinza ou em dois tons.  

A funcionalidade avançada que o Vir-
tual-Rescan Professional fornece inclui:
Rotação automática 
Documents can be scanned in any orienta 
Os documentos podem ser digitalizados em 
qualquer orientação, reduzindo a necessidade 
de preparação. A função Rotação automática 
gira a imagem eletronicamente para que ela 
possa ser lida com o lado correto para cima pelo 
operador do scanner.  

Detecção automática de cores 
Digitalização em cores para documentos em 
cores e em dois tons para preto e branco.  
Com a detecção automática de cores, o 
DocuMate 765 elimina a pré-classificação de 
documentos em lotes e a inserção de códigos 

de lotes e folhas separadoras, antigamente 
necessárias para capturar conteúdo em cores.

Exclusão de página em branco
Elimina páginas em branco ao digitalizar em 
frente e verso. Esta função reduz o tamanho dos 
arquivos e as exigências de armazenamento, 
detectando e excluindo as páginas em branco 
em uma imagem digitalizada. Além disso, tam-
bém reduz a preparação do documento, já que 
você pode colocar documentos somente frente 
e em frente e verso no mesmo lote.

O VRS Professional melhora seu fluxo de 
trabalho e reduz o tempo total necessário para 
digitalizar até os maiores volumes de documen-
tos de lotes mistos.  
 
Resolução automática e Ignorar alimen-
tação múltipla aperfeiçoam a eficiência 
da digitalização 
O scanner DocuMate 765 incorpora a alimenta-
ção múltipla ultra-sônica para detectar se várias 
páginas passam pelo scanner. Esta tecnologia 
determina o padrão para detecção de alimenta-
ção múltipla. A alimentação múltipla ultra-sôni-
ca usa ondas sonoras para detectar se há dois 
documentos passando pelo scanner ao mesmo 
tempo. Esta tecnologia garante que todos os 
seus documentos sejam digitalizados.

Resolução automática
Com a resolução automática, se for detectada 
uma alimentação múltipla, o scanner evita 
que a imagem seja enviada para o aplicativo 
de digitalização. O documento com alimenta-
ção múltipla é imediatamente redigitalizado 

sem perder seu lugar no lote de imagens. Isso 
aumenta significativamente a eficiência de 
digitalização. Eliminando a necessidade de 
redigitalizar o documento após concluir o lote.

Ignorar alimentação múltipla
Com a função Ignorar alimentação múlti-
pla, o scanner pode ser configurado rápida e 
facilmente para permitir que seja digitalizado 
com sucesso um documento que precisa de 
alimentação múltipla. Isso inclui documentos 
com anexos de notas adesivas, fotografias 
ou envelopes. A função Ignorar alimentação 
múltipla permite capturar todas as informações 
constantes do documento e sobre ele sem 
preparação adicional.

Reduza chamadas da assistência técnica  
e prolongue a vida útil do scanner
O design inteligente do DocuMate 765 permite 
que o usuário faça a manutenção do scanner, 
eliminando praticamente a necessidade de 
chamadas de assistência técnica. Isso inclui um 
utilitário do usuário para acompanhar o uso e 
o status do scanner. Com o utilitário do usuário, 
o operador do scanner pode acompanhar o 
número total de digitalizações, a versão do soft-
ware e a programação de limpeza. Esta função 
aumenta a vida útil do scanner controlando as 
atividades de manutenção preventiva. Além 
disso, se houver um problema com o scanner, 
o utilitário do usuário pode ajudar a diag-
nosticá-lo rapidamente. Ao fornecer o status 
do scanner instantaneamente, o tempo para 
resolver a maioria dos problemas de hardware 
é diminuído, mantendo o scanner operando na 
sua capacidade máxima.

Requisitos mínimos do sistema
• Processador Pentium® IV ou equivalente
• Windows® 2000, XP, Vista de 32 bits ou 64 bits
• 512 MB de memória RAM para Windows 2000 e XP
• 1 GB de memória RAM para Windows Vista
• 500 MB de espaço disponível no disco rígido
• Unidade de DVD-ROM
• Porta USB 2.0

Conteúdo
• Scanner DocuMate 765
• Fonte de alimentação
• Cabo USB 2.0
• Cartão de instalação rápida
• Cartão de suporte técnico
• Manual do usuário
• DVD-ROM incluindo: 
– Kofax VRS Professional AIPE/EBC 
– Nuance OmniPage Pro 
– Drivers do scanner 
   (Driver TWAIN, ISIS e WIA)

For more information about the Xerox line of scanners, visit www.xeroxscanners.com/pt/br/
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