
Xerox® DocuMate® 5540
Zorlu Belgeleri ve Kimlik Kartlarını Tarama Motivasyonu 

DAHA VERIMLI OLMAL ARI 
KONUSUNDA DEPARTMANINIZI 
TEŞVIK EDIN 
Kağıt belgelere bakışınızı ve belgelerinizi yönetme 
şeklinizi değiştirecek özelliklerle tasarlanan Xerox® 

DocuMate® 5540, çalışanların ofisteki evrak 
sayısını azaltmasına, belgeleri elektronik olarak 
paylaşmasına, hızlı bir şekilde arayıp bulmasına 
ve korumak veya arşivlemek üzere yedeklemesine 
yadımcı olur. Düzenlenmemiş evraklar sadece 
güvenlik riski teşkil etmekle kalmaz. Aynı zamanda 
geleneksel dosyalama kutularının hem saklanması 
pahalıdır, hem de bu kutularda aradığınızı bulmak 
zordur. DocuMate 5540 gibi hızlı kurulan, maliyet 
etkin departmansal tarayıcılar çalışanların son 
derece verimli olmasına ve yatırımdan neredeyse 
anında getiri elde etmesine yardımcı olur.

HER ŞEYE UYGUN TASARIM
Yarın masanızda sizi ne tür belgeler bekleyeceğini 
her zaman bilemezsiniz.  Bugün lazer kalitesinde 
temiz belgelerle çalışıyor olabilirsiniz ancak yarın 
masanızda birden fazla kısım içeren formlar, 

kabartmalı kimlik kartları veya tüm bunların 
karışımından oluşan yığınlar sizi bekleyebilir. 
Yüksek kaliteli CCD (yükten bağlaşımlı aygıt) 
görüntüleme sensörü ile, Xerox® DocuMate® 5540 
her tür belgeyi tarayabilir. 50 sayfalık otomatik 
belge besleyici sayesinde uzun belgelerin yanı 
sıra ehliyet ve tıbbi kart veya sigorta kartları gibi 
plastik kartların her iki yanını hızlı ve kolayca 
tarayabilir. A4 /yasal boyutlu düz yatakta kitapları, 
dergileri, cilt kapaklarını veya diğer yığın öğeleri 
kolayca tarar. Ayrıca tüm belgeler tek bir adımda 
metin aranabilir PDF veya diğer popüler dosya 
formatlarına dönüştürülebilir.

9 adede kadar tarama hedefi kısayolu oluşturarak 
genel tarama görevlerini yaparken zamandan 
tasarruf edebilirsiniz. Xerox® DocuMate® 5540, 
belgeleri taramak için çözünürlük, renk, çift 
taraf, otomatik kırpma, otomatik düzeltme, 
dosya formatlarının yanı sıra dosya hedefi 
olarak yerel klasör, e-posta, yazılım uygulaması, 
yazıcı ve hatta bulut hedefleri ayarlamak gibi 
optimum ayarlar kullanan Visioneer OneTouch® 
teknolojisi ile desteklenir.  Üstelik tüm bunlar tek 

bir düğmeye dokunarak yapılabilir.  Bu sadece bir 
verimlilik kazancı değildir, aynı zamanda tarayıcı 
kullanıcılarının eğitim gereksinimlerini de büyük 
ölçüde azaltır.  Ortak bir aygıt olan DocuMate 5540, 
ofisteki verimliliği ve yatırım getirisini artırır.

Yanlış besleme veya tarayıcıya tek seferde birden 
fazla sayfanın girmesi nedeniyle kesinlikle hiçbir 
sayfayı atlamazsınız. Tarayıcıda görüntülerin 
kaybolmasına karşı koruma sağlayan entegre 
gelişmiş silindir ayırma teknolojisi ve ayarlanabilir 
Çift Besleme Algılama özelliği bulunur. Öyleyse 
kollarınızı sıvayın ve farklı boyutlardaki karışık 
belgelerinizi sınıflandırmaya gerek kalmadan 
tarayın. Beklentilerinizin ötesinde olan Xerox® 
DocuMate® 5540, tek bir dokunuşla tüm tarama 
gereksinimlerinizi karşılar.

MAC UYUMLULUĞU 
Mac kullanıcıları için Xerox® DocuMate® 5540, 
çok özellikli TWAIN sürücüsü, ICA desteği ve 
basit ama güçlü Tarama Yardımcı Programı içerir, 
böylelikle ürünü kutusundan çıkarır çıkarmaz işe 
koyulabilirsiniz.

• Belgeleri 40 ppm ve 80 ipm’de çift taraflı 
tarama*

• A4 boyutu düz yatak
• 50 sayfa ADF kapasitesi**
• Tek dokunuşta metin aranabilir PDF’ler 

oluşturma
• ADF ile plastik kartları tarama 
• Çalışma grupları için programlanabilir OneTouch 

hedefleri
• Ultrasonik çift besleme algılama
• 5.000 Sayfalık Günlük Görev Döngüsü

*200 veya 300 dpi, siyah-beyaz, gri tonlamalı veya renkli 
**20 lb., 75-80 g/m2 kağıt



Xerox® DocuMate® 5540 Tarayıcı Yazılım Çözümleri

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

VISIONEER® ONETOUCH
Visioneer OneTouch®,  DocuMate® 5540’ı güçlü 
tarayıcı ayarlarıyla birleştirerek iş akışı verimliliğinizi 
büyük ölçüde artıran, kullanımı kolay bir yardımcı 
programdır, böylece belge tek bir dokunuşla 
taranarak e-postaya, Microsoft® Word’e, yazıcınıza 
veya sadece bir dosya klasörüne otomatik olarak 
yüklenir. Visioneer OneTouch ayrıca DocuMate 
5540’ı Xerox® DocuShare® gibi sektör lideri bir belge 
yönetim yazılımıyla entegre ederek kağıttan seçili 
bir hedefe kadar kullanımı kolay bir iş akışı oluşturur. 
Belirli bağlantıların geliştirilebilmesini ve bunları 
Visioneer OneTouch kontrol paneline hızlı ve kolay 
bir şekilde entegre etmesini sağlayan bir Yazılım 
Geliştirme Kiti (SDK) de mevcuttur.

VISIONEER® ACUIT 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.

VISIONEER T WAIN™ 
DRIVERPLUS
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.

OCR VE PDF YA ZILIMI
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.

MASAÜSTÜ BELGE DÜZENLEYICI
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.

MAC® T WAIN™
Mac TWAIN sürücüsü, yerleşik Acuity Image 
temizliğinin tüm özelliklerini sunar. Herhangi bir 
üçüncü taraf yazılıma ihtiyaç yoktur. Boş Sayfa 
Ayıklama, Otomatik Renk Algılama, Otomatik 
Döndürme, standart özelliklerden sadece birkaçıdır. 
Ayrıca görüntülerinize metin eklemek için dijital 
bir doğrulayıcı, barkod verisini okuyabilme (barkod 
verilerini yorumlamak için üçüncü taraf yazılım 
gerekir) ve iki yüzü birleştirme özelliği de içerir. 

VISIONEER TAR AMA YARDIMCI 
PROGR AMI
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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KUTU İÇERIĞI
• Xerox® DocuMate® 5540 Tarayıcı
• Güç Kablosu
• USB Kablosu
• Güç Beslemesi
• Hızlı Kurulum Kılavuzu
• Teknik Destek Kartı
• DVD-ROM şunları içerir:

 – Kullanıcı El Kitabı
 – Üçüncü taraf OCR ve Düzenleyici 

yazılımı
 – Visioneer® OneTouch®

 – Visioneer Acuity
 –  Tarayıcı Sürücüleri: Visioneer DriverPLUS 

TWAIN™, ISIS® ve Microsoft Windows 
Image Acquisition (WIA) Sürücüsü

MINIMUM SISTEM 
GEREKSINIMLERI

PC
•  Intel® Pentium® 4 veya eşdeğer işlemci
• 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 sabit disk alanı
• DVD-ROM sürücüsü
• USB girişi

Mac
• 1.83 GHz veya daha hızlı Intel® Core işlemci
• Mac OS® X v10.9 - 10.13.4
• 2 GB RAM 
• 350 MB sabit disk alanı
• DVD-ROM sürücüsü
• USB girişi

Xerox® DocuMate® 5540 Ürün Özellikleri

Xerox Parça Numarası 100N03033

Tarama Hızı 40 ppm / 80 ipm: 200 veya 300 dpi (siyah-beyaz, gri tonlamalı ya da renkli)

Tarama Yöntemi Çift Yönlü Otomatik Belge Besleyici

Görüntü Sensörü CCD (Yükten Bağlaşımlı Aygıt)

Işık Kaynağı Beyaz LED ışıkları

Arka plan ADF: Gri Düz Yatak: Siyah

Optik Çözünürlük 600 dpi

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

Arayüz Yüksek hızlı USB 2.0 (1.1 ile uyumlu)

Algılama Ultrasonik çift besleme algılama

Maksimum Kart Kalınlığı 1.25 mm (0,051")

Boyutlar (kağıt tepsileri açıkken) 691 (G) x 319 (D) x 431 (Y) mm (27,2" x 12,6" x 17")

Ağırlık 8,4 kg (18,5 lb)

ADF Minimum Belge Boyutu 70 x 51 mm (2,75" x 2")

ADF Maksimum Belge Boyutu 216 x 355,6 mm (8,5" x 14")*

Düz Yatak Minimum Belge Boyutu 13 x 13 mm (0,5" x 0,5")

Düz Yatak Maksimum Belge Boyutu 216 x 355,6 mm (8,5" x 14")

Belge Ağırlığı 28 – 400 g/m2 (7 – 110 lbs) kağıt

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

Görev Döngüsü 5,000 sayfa/gün

*Maksimum 2.997 mm (118") kağıt uzunluğunu destekler


