
• Digitaliza recibos, cartões 
   de visita e documentos  
   em papel

• Leve (300 gramas) 

• Alimentação via USB – 
   não é necessária nenhuma  
   fonte de alimentação externa

• Digitalização instantânea 
   em PDF pesquisável para fácil 
   pesquisa e recuperação

• Imagens perfeitas de origi
   nais imperfeitos com a tecno
   logia Kofax VRS

• Corte, alinhamento e brilho 
   automáticos 

Documentos prontos antes de você 
chegar em casa
Os negócios estão em movimento e você 
também. Seja em uma viagem de negócios 
ou trabalhando em um ambiente móvel, você 
coleta papéis ao longo do percurso. Cartões 
de visita, recibos, contratos, formulários e 
fotos. E todos eles são mantidos em uma 
mala ou pasta superlotada (ou até mesmo 
em bolsos, carteiras e bolsas) até que você 
retorne ao seu escritório, já sobrecarregado 
com uma lista de coisas a fazer.
 
O Xerox Travel Scanner é leve (menos de 
311,84 gramas), é menor que um perfurador 
de três furos e não necessita de tomada CA. 
É só conectar o cabo USB ao seu laptop, 
inserir um documento e você já estará digita-
lizando. (Se você consegue inserir uma nota 
de real em uma máquina de refrigerante, 
já domina a operação de digitalização.) E 
não apenas digitalizando, mas digitalizando 
para destinos freqüentes e produtivos como 
e-mail, Word, discos rígidos locais ou em rede 
ou Microsoft SharePoint, compatíveis com os 
formatos mais populares de arquivo, inclu-
indo PDF de texto pesquisável para que você 
possa encontrar seus documentos digitaliza-
dos por meio do conteúdo.

Documentos coletados em trânsito nem 
sempre podem esperar por sua viagem de 
volta para casa. É possível digitalizar cartões 
de visita, que são reconhecidos de modo 
inteligente e, em seguida, sincronizar seus 
dados com seus contatos do Outlook ou com 
seu smartphone, hoje, agora. Seus recibos 

Travel Scanner 100 
Sua solução para quando estiver  
em trânsito, sem papel!

não serão mais perdidos (e você não ficará 
sem 25 reais porque perdeu o recibo da 
corrida de táxi). Você pode trabalhar em seu 
relatório de despesas e concluí-lo antes da 
aterrissagem do seu avião.
 
Quem usa o Travel Scanner?
O viajante a negócios: o “guerreiro viajante”, 
um viajante em série. É necessário que todas 
as ferramentas do escritório estejam em sua 
mala e não somente na sua mesa.

O avaliador de seguros: cada cliente tem 
fotos e formulários, cada oficina de au-
tomóveis tem contas que precisam ser pagas. 
Não há tempo para esperar. Os documentos 
precisam ser digitalizados e enviados imedi-
atamente.

O empreiteiro de construção: plantas, licen-
ças, contratos e faturas. Esses importantes 
documentos devem ser capturados para 
manter os negócios em andamento e em 
segurança.

O profissional imobiliário: o tempo é a dife-
rença entre uma venda efetuada e uma per-
dida. Contratos, depósitos, títulos e saques 
devem ser compartilhados com bancos, 
clientes, construtores e advogados.

Esses são apenas exemplos de profissionais 
que dependem de scanners móveis de alta 
qualidade em viagens para capturar, prote-
ger e compartilhar os documentos que man-
têm seu negócio em andamento. O Xerox 
Travel Scanner é o segredo de seu sucesso.



Travel Scanner 100

Travel Scanner 100  Especificações do produto  

Número do modelo   XTRAVEL-SCAN     

Resolução óptica    600 dpi 

Intensidade de bits de saída   24 bits cor, 8 bits tons de cinza, 1 bit preto e branco   

Método de digitalização   Alimentação rápida, AutoLaunch™

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

Drivers    Visioneer OneTouch, TWAIN e WIA

Fonte de luz   LED de três cores

Sensor    CIS - Sensor de imagem por contato

Dimensõe     1.5” x 2” x 11.4” (3.8 x 5.0 x 28.9 cm) 

Peso     300 gramas 

Visioneer OneTouch

O Visioneer OneTouch é um utilitário fácil de 
usar que o conecta a um poderoso conjunto 
de configurações de scanner para aprimorar 
significativamente a eficiência de seu fluxo de 
trabalho, pois com um toque, o documento é 
digitalizado automaticamente para um e-mail, 
para o Word, uma impressora ou simplesmente 
uma pasta de arquivos.

Além de digitalizar diretamente para todos os 
destinos populares, o Visioneer OneTouch tam-
bém vincula o Travel Scanner 100 a soluções 
de software de gerenciamento de documentos 
líderes do setor, como: Microsoft SharePoint, 
Xerox DocuShare e DocuWare – formando um 
fluxo de trabalho fácil de usar do papel a um 
destino selecionado. Também está disponível 
um kit de desenvolvimento de software (SDK), 
fornecendo a capacidade de desenvolver links 
específicos e integrá-los ao painel de controle 
do Visioneer OneTouch de modo rápido e fácil.

NewSoft Presto! BizCard

Tecnologia  Kofax VRS

O Travel Scanner 100 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 
transformados automaticamente em digitaliza-
ções perfeitas, mais fáceis de ler.  
Os resultados de OCR (reconhecimento óptico 
de caracteres) são drasticamente aprimorados, 
o tamanho do arquivo é reduzido e as digitali-
zações tornam-se tão claras quanto os originais. 
Cada página é corrigida de modo personalizado 
automaticamente, permitindo que você agrupe 
documentos claros de qualidade laser com seus 
originais imperfeitos, com resultados incríveis.

Nuance OmniPage Pro 

Converte rapidamente os documentos digitaliza-
dos em textos formatados e editáveis. Você pode 
usar o texto praticamente em qualquer programa 
de processamento de texto, editoração eletrônica 
ou editoração para a Web. Elimina a necessidade 
de redigitar os documentos.

Nuance PaperPort

O PaperPort é a forma mais fácil de transformar 
volumes de papel em arquivos digitais orga-
nizados que você localiza, usa e compartilha 
rapidamente. Pare de perder tempo procurando 
documentos em papel espalhados pelo seu 
escritório. O Travel Scanner 100 pode digitalizar 
documentos diretamente em arquivos PDF.

O PaperPort oferece suporte para a criação,  
com um único clique, de arquivos PDF a partir 
de documentos do Microsoft Office e tam-
bém para a impressão em PDF usando outros 
aplicativos do Microsoft Windows. Uma ampla 
variedade de formatos de imagem também 
podem ser convertidos em PDF, inclusive os 
formatos 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 
imediatamente. 

Digitalize para unidades de rede adicionando 
novos destinos à lista de pastas do PaperPort, 
permite digitalizar diretamente para o local de-
sejado. Digitalize diretamente para a 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/

Requisitos mínimos do sistema         
• Processador Pentium IV ou equivalente
• Windows 2000/XP/Vista
• 512 MB de RAM (1 GB de RAM para Vista)
• 350 MB de espaço livre no disco rígido
• Unidade de DVD-ROM 
• Porta USB 
 
Conteúdo                                                            

• Travel Scanner 100 com bolsa de viagem
• Cabo USB
• Folhas de calibração e limpeza
• Cartão de instalação rápida 
• DVD-ROM incluindo:
    - NewSoft Presto! BizCard
    - Nuance PaperPort
    - Nuance OmniPage Pro
    - Visioneer OneTouch com  
      a tecnologia Kofax VRS
    - Google Desktop Search
    - Manual do usuário

Digitalize cartões de visita e os exporte para o  
Microsoft Outlook ou outro gerenciador de contatos.


