
* até 80 ipm a 200 dpi, preto & branco 
** Tamanho real da mesa, 8,5" x 14" (216 x 356 mm) 
+ papel 20#, 75 g/m2

Soluções de Mercado Vertical 
O software Kofax VRS incluido oferece 
recursos como autoexposição, autorrecorte e 
enquadramento de grande angular. VRS também 
ajuda a melhorar a precisão do software de 
reconhecimento, reduzindo a necessidade 
de correção manual de reconhecimento de 
caracteres inteligentes e resultados de OCR. 

Requisitos de conformidade regulatória têm 
aumentado dramaticamente a necessidade 
das empresas de implementar registros 
seguros e confiáveis para soluções de captura e 
gerenciamento de documentos. Digitalizadores 
departamentais são ideais para gerenciar 
documentos em aplicativos de pequeno e médio 
volume e também podem ser usados para 
complementar produtos de maior volume em 
configurações de digitalização distribuida.

Soluções de captura de documentos têm se 
tornado essencial para atender às necessidades 
diárias de digitalização de documentos nos 
negócios dos mercados de finanças, seguros, 
saúde, transporte e educação. Da mesma forma, 
muitos escritórios de advocacia, tribunais, 
clientes e administradores lidam e gerenciam 
substanciais quantidades de papel. Documentos 
são a substância da comunicação, referência, 
negociação e execução de contratos, leis e 
evidências. Soluções de digitalização rápidas, 
confiáveis e de baixo custo como o DocuMate 
3640 oferecem um retorno quase imediato 
do investimento quando implementados em 
escritórios de advogados.

O Xerox® DocuMate 3640 é a solução perfeita 
de digitalização para todo o departamento 
ou apenas para a pessoa que dá suporte ao 
departamento todo.

•  Digitaliza documentos a 40 ppm 
em simplex e 80 ipm em duplex*

• Mesa de tamanho legal **

•  99 destinos OneTouch podem ser 
customizados para cada pessoa 
no departamento

•  ADF com capacidade de 80 pág+

•  Ultrasonic Double Feed 
Detection

•  Qualidade superior de imagem 
com o software Kofax VRS™ 
incluído

•  Visioneer® OneTouch™ 
digitalização para diversos 
aplicativos incluindo Xerox® 
DocuShare™

•  Ciclo de Trabalho Diário –  
5.000 pág.

Xerox® DocuMate® 3640 
Digitalizadores Departamentais Duplex a 80 IPM

Xerox® DocuMate 3640
O DocuMate 3640 é um digitalizador de mesa 
departamental duplex com um Alimentador 
Automático de Documentos (ADF) de 80 pág. 
que digitaliza até 80 imagens por minuto 
(ipm) no modo duplex. Ultrasonic Double Feed 
Detection garante que nenhuma página seja 
esquecida devido a uma má alimentação ou 
documento com grampos na bandeja ADF.  
O digitalizador departamental de mesa A4/
legal é o único que pode ser programado para 
digitalizar automaticamente até 99 aplicativos 
ou dispositivos customizáveis. Documentos 
podem ser convertidos em PDF de texto 
pesquisável em um passo fácil.

O Xerox® DocuMate 3640 é a solução perfeita 
para as soluções de digitalização em toda a 
empresa e permite aos executivos atingirem 
altos níveis de produtividade ao distribuir 
digitalizações departamentais rápidas e de  
baixo custo através de toda a organização.

Trabalhe com mais Inteligência
O poderoso software do DocuMate 3640,  
a robusta funcionalidade a as especificações 
do hardware oferecem a velocidade e 
qualidade para a digitalização departamental. 
O DocuMate 3640 oferece uma flexibilidade 
de formato de arquivo incluindo PDF de texto 
pesquisável. 



DocuMate 3640 Especificações do Produto
Número de Modelo com VRS Básico  XDM36405M-WU

Número do Modelo com VRS Pro  XDM36405M-WU/VP

Velocidade de Digitalização  40 ppm simplex, 80 ipm duplex 
(a 200 dpi preto& branco, 150 dpi color)

Resolução Óptica  600 dpi

Profundidade de Saída Bit   24-bit color, 8-bit tons de cinza, 1-bit preto & branco

Alimentador de Folha  Duplex para Método de Digitalização Rápida

Interface USB 2.0 Alta Velocidade (USB 1.1 compatível)

Dimensões  20,9"(l) x 16,2"(p) x 8,8"(a) (531 x 411 x 224 mm)

Peso  24 lbs. (10,9 kg)

Tamanho Máximo de Documento ADF  8,5" x 38" (216 x 965 mm)

Tamanho Mínimo de Documento ADF 4,5" x 5,5" (114 x 140 mm)

Tamanho Máximo Documento Mesa 8,5" x 14" (216 x 356 mm)

Capacidade ADF   80 pág. (papel 20 lb., 75 g/m2)

Ciclo de Trabalho  5.000 pág/dia

Requisitos Mínimos do Sistema
• Intel® Pentium® 4 ou processador equivalente
• Windows® 7 / Windows Vista® / Windows XP®

• 512 MB RAM (1 GB RAM para Windows 7)
• 500 MB de espaço livre em disco 
• DVD-ROM drive
• porta USB 2.0

Índice
• Digitalizador DocuMate 3640 
• Fornecimento de Energia
• Cabo USB 2.0 
• Cartão de Instalação Rápida
• Cartão de Suporte Técnico
• Bandeja de Entrada do Papel
• Montagem do ADF Pad Sobressalente
•  DVD-ROM incluindo:  

– Manual do Usuário  
– Kofax VRS 
– Nuance OmniPage Pro 
– Nuance PaperPort 
– Visioneer OneTouch 
– Drivers do Digitalizador: TWAIN, EMC® 
   Captiva® ISIS®, Microsoft Windows Image
   Aquisition (WIA) 
– EMC Captiva QuickScan™ Pro Demo

Para mais informações sobre a linha de digitalizadores Xerox, visite www.xeroxscanners.com

Tecnologia Kofax VRS 
O Visioneer OneTouch com tecnologia Kofax 
VRS é uma solução integrada de software 
que combina a facilidade de digitalização do 
Visioneer OneTouch com a qualidade superior 
de imagem alcançada com Kofax VRS. Kofax 
VRS é uma tecnologia patenteada, ganhadora 
de prêmios que garante automaticamente a 
melhor qualidade de imagem possível e precisão 
OCR para imagens de documentos digitalizados. 
Enquanto as páginas passam pelo digitalizador, 
o VRS realiza uma inspeção multiponto de cada 
documento, verificando instantaneamente e 
ajustando o alinhamento (inclinação) brilho, 
contraste e clareza da imagem.

Nuance® PaperPort®

Milhões de profissionais confiam no 
PaperPort para economizar tempo e dinheiro 
transformando documentos de papel em 
documentos digitais pesquisáveis. PaperPort 
combina a eficiência do gerenciamento 
de papéis, a praticidade de documentos 
admiravelmente digitalizados e o poder de 
criar arquivos PDF para trazer um novo nível de 
proficiência operacional para sua organização.

PDF de Texto Pesquisável

Transforma volumes de papéis ou fotos em 
arquivos digitais organizados que podem 
ser facilmente encontrados, usados e 
compartilhados. No formato PDF, o usuário 
pode pesquisar instantaneamente documentos 
por palavras-chave ou frases. Isto oferece 
benefícios adicionais de arquivamento além 
do armazenamento tradicional, e o formato 
PDF amplamente aceitável permite que todos 
vejam e imprimam documentos — em qualquer 
computador.

Nuance OmniPage® Pro 
O OmniPage Pro oferece precisão de OCR 
e solução de retenção do layout, tornando 
rapidamente documentos digitalizados em 
texto editável, formatado. O texto pode então 
ser usado em virtualmente cada processador de 
texto, editoração eletrônica e publicação na web.

Xerox® DocuMate 3640
Visioneer OneTouch

O Visioneer OneTouch é um dispositivo fácil de 
usar que conecta o digitalizador DocuMate com 
um poderoso conjunto de configurações do 
digitalizador para melhorar muito a eficiência do 
seu fluxo de trabalho — assim, com um toque, 
o documento é automaticamente digitalizado 
para um e-mail, ou Microsoft® Word, ou sua 
impressora, ou simplesmente uma pasta de 
arquivo.

Além de digitalizar diretamente para todos 
os destinos populares, o Visioneer OneTouch 
também conecta o DocuMate 3640 com 
softwares de gerenciamento de documentos 
líderes do mercado, como Xerox® DocuShare, 
Microsoft SharePoint®, e DocuWare — formando 
um fluxo fácil de usar de papéis para um destino 
selecionado. Um Kit de Desenvolvimento de 
Software (SDK) também está disponível, o 
que oferece a capacidade de desenvolver links 
específicos e integrá-los rapida e facilmente ao 
painel de controle do Visioneer OneTouch.
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