
Xerox® DocuMate® 3220 Tarayıcı
Düz yatak ve ADF masaüstü tarayıcıyı birleştiren tasarımın 
esnekliğiyle üretkenliğinizi artırın.

E V VE O FIS O RTA MIN DA ESN E KL IK
Artık bilgiler kağıda hapsolmayacak. Xerox® 
DocuMate®3220, A4/ABD Letter boyutunda 
düz yataklı model ile 50 sayfa kapasiteli ADF'yi 
(Otomatik Belge Besleyici) bir araya getirerek 
yüksek kaliteli ürünlerin en iyi özelliklerine 
sahip bir başlangıç seviyesi tarayıcı yaratan, 
çift taraflı bir tarayıcıdır. Küçük ofislerde veya 
ev ofislerinde çalışan bireylerin ya da kurumsal 
dünyadaki çalışma gruplarının tarama 
ihtiyaçlarını kolaylıkla destekleyebilir. Kurulum 
çok basittir: Tek yapmanız gereken DVD-ROM 
diski takarak tarayıcıyı yüksek hızlı USB 2.0 
kablosuyla bir ana bilgisayara bağlamak.

DocuMate 3220, kişisel finans, organizasyon, 
belge arşivleme, e-posta veya ağ yoluyla belgeleri 
yedekleme ve paylaşma, bir grupla işbirliği yapma, 
basılı bir belgedeki metni yeniden yazmadan 
kendi elektronik belgenizde yeniden kullanma vb. 
amaçlarla kullanılabilir. Daha üretken ve düzenli 
olmanızın binbir çeşit yolu mevcuttur.

Hem düz yatak hem de ADF tarama yeteneği ile 
DocuMate 3220, birçok dikey ve yatay pazara 
kolaylıkla uyum sağlar. Bu tarayıcı, kağıt hacmini 
daha iyi kontrol etmesi gereken herhangi bir 
işletme veya birey için faydalı olacaktır. Bu 
tarayıcının plastik kartlar, fotoğraflar, makbuzlar, 
el yazısı ile yazılmış notlar ve lazer kalitesinde iş 
belgeleri de dâhil olmak üzere çeşitli belgeleri 
yakalama, paylaşma ve güvenli bir şekilde işleme 
yeteneği gayrimenkul, sigorta, eğitim, finansal 
hizmetler, perakende satış ve sağlık ofislerini 
kendine hayran bırakacaktır.

SA N A L H E DI Y E Ç A N TA SI
Xerox® DocuMate®3220, Windows PC için 
belgelerinizi düzenlemenize ve belgelerde 
bulunan bilgileri kolayca bulmanıza yardımcı 
olmak amacıyla tasarlanmış güçlü ve sağlam 
bir yazılım paketi içerir. İşlerini daha iyi organize 
etmek, idare etmek ve iletmek isteyen belge 
odaklı bir profesyonelin ihtiyaç duyduğu tüm 
araçlar DVD'de yer alır. Sadece tek dokunuşla 
çekleri, belgeleri, kartvizitleri, kredi kartlarını, 
fotoğrafları veya kalın kart yığınlarını tarayın. Zarif 
ön panel, 9 önceden ayarlanmış ve 99 tamamen 
özelleştirilebilir OneTouch tarama profilinden 
herhangi birine cihaz taramasını tek tuşla kontrol 
etmenizi sağlar.

Yazılım paketinde OCR ve Düzenleyici yazılımı, 
Visioneer® OneTouch® with Acuity ile yüzlerce 
uygulamayla uyumluluk sağlayan TWAIN / WIA 
DriverPLUS bulunur. Kullanımı kolay Visioneer 
OneTouch, tarama işini tek tuşa basmak 
kadar kolay hale getirir. Ön paneldeki bir tuşa 
bastığınızda belgeniz taranır, OCR’den geçer ve 
önceden ayarlanmış 9 hedeften herhangi birine 
veya 99 kadar özelleştirilebilir profile (e-posta, 
klasör, yazıcı veya başka bir uygulama ya da 
cihaz) aktarılır. Bu gelişmiş özellikler ve tarama 
yazılımı ayrı olarak satın alınırsa çok daha yüksek 
meblağlara mal olur ancak bunlar bu yüksek 
üretkenlik paketine dâhil ve kullanıma hazırdır.

Mac® TWAIN™ ve Visioneer Tarama Yardımcı 
Programı online olarak indirilebilir.

Özellikler:
• Güçlü tam sürüm yazılım paketi
• Esnek. Dilerseniz düz yatak dilerseniz ADF 

taraması, birinden birini tercih etmenize 
gerek yok

• PDF'e OneTouch tarama, yalnızca tek tuşla 
hedefinizde

• Visioneer® Acuity görüntü iyileştirme 
yazılımı

• PDF ve Aranabilir PDF dosyası oluşturma
• Kullanımı kolay ön panel tuşları
• Yüksek hızlı USB 2.0 bağlatısı =  

takın ve taramaya başlayın



V ISIO N EER ® O N E TOUCH
OneTouch, DocuMate® 3220'yi güçlü bir tarayıcı 
ayarları seti ile birleştirerek iş akışınızın verimliliğini 
büyük ölçüde iyileştiren, kullanımı kolay bir yardımcı 
programdır — Tek dokunuşla belge otomatik olarak 
e-postaya, Microsoft®Word'e, yazıcınıza veya 
basitçe bir dosya klasörüne taranır. 

V ISIO N EER ® ACUI T Y
Acuity, tarayıcınızın taradığınız her belgenin görsel 
netliğini anında iyileştirmesini sağlar. Gelişmiş 
algoritmalar ve dinamik eşikleme kullanan Acuity, 
kusur içeren belgeleri akıllıca düzeltir, arşivlenmek 
üzere taranan görüntülerin kalitesini iyileştirir, OCR 
doğruluğunu artırır ve zamandan tasarruf sağlar.

V ISIO N EER T WA IN™ DR I VERPLUS
DriverPLUS, taramanın hassas şekilde 
özelleştirilmesini sağlamak için mevcut 
TWAIN özelliklerinin ve kullanıcı deneyiminin 
çok ötesinde, etkileyici bir dizi ayar sunar. 
DriverPLUS ayrıca, aynı model tarayıcıların tek 
bir PC'ye bağlanmasına ve işlerin eş zamanlı 
yürütülmesine izin veren Paralel Tarama özelliği 
de sunar. Visioneer Acuity entegrasyonu, 
tarayıcıya tam hızlı taramayı etkinleştirmek için 
akıllı görüntü geliştirme ve PC Optimizasyonu 
özelliklerini ekler.

O CR VE PD F YA ZIL IMI
Bu lider, kullanımı kolay OCR uygulaması, 
orijinal belgenin düzenini ve biçimlendirmesini 
tam olarak koruyarak ve taramalarınızı 
aranabilir PDF dâhil olmak üzere çeşitli dosya 
biçimlerine dönüştürerek yeniden yazma ve 
kağıt depolama gereksinimini azaltır. PDF 
özellikleri, PDF dosyaları oluşturmanıza, PDF 
dosyalarını dönüştürmenize, düzenlemenize, 
birleştirmenize ve paylaşmanıza olanak 
tanır. Ortaya çıkan metin, neredeyse tüm 
kelime işleme, masaüstü yayımcılık veya web 
yayımcılık programlarında kullanılabilir.

M A SAÜS T Ü BE LG E DÜZE N L E Y IC I
Taramalarınızın yönetimini basitleştirmek için 
bir masaüstü düzenleyici uygulaması, belge 
yönetiminin sağladığı verimliliği, taranan 
belgelerinize kolayca erişme, belgelerinizi 
görüntüleme, düzenleme ve dönüştürme 
özellikleri ile bir araya getirir. Taramalarınızın 
yönetimi ve paylaşımı konusundaki kontrol ve 
üretkenliğinizi yeni bir düzeye taşıyın.

M AC® T WA IN
Mac TWAIN sürücüsü, yerleşik Acuity Image 
temizliğinin tüm özelliklerini sunar. Herhangi 
bir üçüncü taraf yazılıma ihtiyaç yoktur. 
Boş Sayfa Ayıklama, Otomatik Renk Algısı, 
Otomatik Döndürme, standart özelliklerden 
yalnızca birkaçıdır. Ayrıca görüntülerinize metin 

eklemek için dijital bir doğrulayıcı, barkod 
verisini okuyabilme (barkod verilerini açıklamak 
için üçüncü taraf yazılım gerekir) ve iki yüzü 
birleştirme özelliği de içerir. 

MAC İÇIN VISIONEER TARAMA 
YARDIMCI PROGRAMI
Mac'inizde tarama uygulaması yoksa 
tüm sürücü özelliklerinden tam olarak 
yararlanmanızı sağlayan basit ama etkili bir 
tarama yardımcı programı bulunur. Basitçe 
özetlemek gerekirse sürücü tercihlerinizi 
belirleyin, bir görüntü biçimi seçin (BMP, JPG, 
GIF, PDF, MPDF, TIF ve MTIF), resimlerinizi 
kaydetmek istediğiniz yeri seçin ve taramayı 
başlatın. 
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MINIMUM SISTEM 
GEREKSINIMLERI

PC
• Intel® Pentium® 4 veya eşdeğeri
• Şunlarla uyumludur:

 – Windows® 10 Pro, Home , Enterprise ve 
Education

 – Windows 7 Pro, Home, Enterprise ve 
Ultimate

 – Windows 8/8.1 Pro, Core ve Enterprise
• 2 GB RAM
• 350 MB harddisk alanı
• DVD-ROM sürücüsü
• USB girişi

MAC
• 1.6 GHz veya daha hızlı PowerPC G5 veya 

1.83 GHz veya daha hızlı Intel Core işlemci
• Mac OS® X v10.9 veya üst sürümü 
• 2 GB RAM
• 350 MB harddisk alanı
• Çift katmanlı DVD-ROM sürücüsü 
• USB girişi

İÇ IN DEK IL ER 
• DocuMate 3220 Tarayıcı
• Güç Beslemesi
• USB 2.0 kablo
• HIzlı Kurulum Kartı
• Teknik Destek Kartı
• DVD-ROM

 – Kullanıcı El Kitabı
 – Üçüncü taraf OCR ve Düzenleyici yazılım
 – Visioneer® OneTouch®

 – Visioneer Acuity with DriverPLUS
 – Tarayıcı Sürücüleri: Visioneer DriverPLUS, 

TWAIN & Microsoft Windows Image 
Aquisition (WIA)

Xerox® DocuMate® 3220 Yazılım Paketi ve Teknik Özellikler

Xerox serisi tarayıcılar hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.xeroxscanners.com

Xerox® DocuMate 3220 Ürün Özellikleri

SKU (Stok Blundurma Birimi) Numarası (ABD) XDM32205M-WU

Xerox Parça Numarası 100N02855

Tarama Hızı @ 200 dpi
Siyah-Beyaz 23 ppm tek taraflı / 46 ipm çift taraflı

Renkli 13 ppm tek taraflı / 26 ipm çift taraflı

Tarama Yöntemi İkili CIS (Kontak Görüntü Sensörü)

Işık Kaynağı Işık Yayan Diyot (LED)

Optik Çözünürlük 600 dpi

Arkaplan Siyah

Çıkış Bit Derinliği 24-bit renkli, 8-bit gri tonlamalı, 1-bit siyah-beyaz

Arayüz Yüksek hızlı USB 2.0 (1.1 ile uyumlu)

Acuity with OneTouch kullanan belge biçimleri BMP, GIF, PNG, TIFF, JPG, PDF

Boyutlar  17,9 inç (g) x 13 inç (d) x 5,5 inç (y) (453 x 330 x 139 mm)

Ağırlık 10 pound (4,6 kg)

Düz Yatak Maksimum Belge Boyutu 8,5 inç x 11,78 inç (216 x 299 mm)

ADF Minimum Belge Boyutu 3,5 inç x 3,5 inç (89 x 89 mm)

ADF Maksimum Belge Boyutu 8,75 inç x 38 inç (222 x 965 mm)

Maksimum Belge Ağırlığı (ADF) 28 pound (105 g/m2)

ADF Kapasitesi 50 sayfa (20 pound, 75-80 g/m2 kağıt)

Görev Döngüsü 1.500 sayfa/gün

http://www.xeroxscanners.com/en/uk/

