
T Ü M  K A Ğ I T  B E L G E L E R I 
D I J I TA L L E Ş T I R M E
Günümüzün dijital dünyasında her geçen gün 
büyüyen kağıt belge yığınlarında hapsolmuş 
verilere erişebilmek ve bunları yönetebilmek 
önemlidir. Xerox® DocuMate® 6460 ve DocuMate 
6480, kağıt belgelerin dijital dünyaya geçişini 
sağlamanın ve böylece kuruluşların taranan 
bilgilerini yönetmelerine yardımcı olmanın en 
hızlı ve kullanımı en kolay yollarından biridir. Bu 
kompakt masaüstü tarayıcılarkağıt belgelerinizin 
hepsini dijitalleştirmeniz için gereken her şeye 
sahiptir: 

Hız – Belge besleyicisine karışık boyutlarda 
maksimum 120 adet belge koyun ve bu belgeleri 
yüksek hızlı USB 3.0 bağlantısı aracılığıyla 
DocuMate 6460 için dakikada 120 görüntü (60 
sayfa) ve DocuMate 6480* için dakikada 160 
görüntü (80 sayfa) hızında tarayın. Tarama işlemi 
hızlı bir şekilde yapılır ve ortaya çıkan dosyalar, 
Visioneer paketindeki yazılımı kullandığınızda, 
orijinallerinden çok daha iyi görünür.

Güvenilirlik – Kağıt besleme mekanizmasının içine 
takılı bilyalı rulman ve aktif ters dönüşlü silindirler 
güvenilirliği artırır ve günlük 10.000 sayfaya kadar 

görev döngüsü sunar. Gelişmiş ışık dizisi, ışık kaynağı 
miktarını 1 LED’den 45 LED’e çıkararak üstün 
görüntüler üretmek için üstün ışık sağlar. Ultrasonik 
Çoklu Besleme Algılama özelliği, belgeler arasındaki 
boşluk kalınlığını algılayarak üst üste gelen kağıtları 
düzeltmenize olanak tanır. İki belge algılanırsa 
taramaya devam etmeden önce kullanıcı uyarılarak 
her sayfanın taranması için gerekli düzeltmelerin 
yapılması sağlanır. Tarayıcılarda ayrıca eğriliği 
düzeltme ve otomatik kırpma gibi entegre özellikler 
de bulunur, bu sayede değerli CPU işleme gücünden 
tasarruf edilerek görüntüler yüksek hızda taranır.

Bir yerine iki motor kullanan tarayıcılar, yüksek 
hızlarda tek seferde tek sayfayı doğru bir şekilde 
seçip besleyerek uzun yıllar tarama güvenilirliği 
sağlar.

Aranabilirlik – DocuMate 6460 ve 6480 taranan 
belgelerinizi otomatik olarak arama yapılabilir 
PDF dosyalarına dönüştürür, bu sayede ihtiyacınız 
olduğunda belgelerinizi kolayca bulabilirsiniz. 
Tarayıcılar, belgeleri, anında önceden ayarlanmış 
ancak tamamen yapılandırılabilir dokuz hedeften 
birine anında taramak için Visioneer® OneTouch® 

teknolojisinden yararlanır. Visioneer OneTouch belge 
yönetim görevlerinizi devralır ve çözünürlük, renk, 
çift taraflılık, otomatik kırpma, otomatik düzeltme 

ve dosya formatı için ideal ayarları kullanarak 
verileri tarar ve daha sonra bunları tek bir dokunuşla 
neredeyse tüm uygulamalara, klasöre ve aygıtlara 
iletir. Acuity görüntü iyileştirme yazılımıyla çalışarak, 
mükemmel şekilde taranmış kağıt belgeleri 
aranabilir PDF formatında e-postaya, buluta veya 
özel bir web uygulamasına iletir. Bu sadece verimlilik 
artışı sağlamakla kalmaz aynı zamanda tarayıcı 
kullanıcılarının eğitimi için gerekli süreyi de azaltarak 
yatırım getirisi elde etmenize daha fazla yardımcı 
olur. 

Çok yönlülük – Öncülü gibi, DocuMate 6460 ve 
DocuMate 6480 tarayıcılar da 24 cm genişliğinde 
belgelere uygun, ayarlanabilir belge besleyiciye 
sahiptir ve 599 cm’ye varan uzunluktaki belgeleri 
tarar ve taranmış nihai görüntüde sayfa kenarındaki 
delikleri otomatik olarak keser. Bu özellik, nokta 
vuruşlu sürekli formları veya uzun tıbbi şema 
çıktılarını tararken faydalıdır. 

Her türlü masaya rahatça uyan bu iki tarayıcı, 
kağıt belgelerini dijitalleştirmesi gereken küçük 
ve büyük ölçekli işletmeler için mükemmel bir 
çözümdür. Bankacılıktan muhasebeye, hukuktan 
sağlığa, ulaşımdan üretime kadar her türlü sektör bu 
ürünlerdeki profesyonel özelliklerden büyük fayda 
sağlayabilir.

Xerox® DocuMate® 6460 ve 6480
Her ölçekteki işletmeler için gelişmiş özelliklere sahip  
güçlü tarayıcılar.

Özellikler:
• Barkod Tanıma Yazılımı
• Visioneer® Acuity görüntü iyileştirme yazılımı 

ve Nuance® Yazılım paketi
• Plastik kimlik kartlarını tarama
• Maksimum belge boyutu 24 x 599 cm
• Taranan belgelerinizi daha kolay bulmak için 

aranabilir PDF dosyaları oluşturun
• DocuMate 6480 için maksimum 80 ppm /  

160 ipm tarama hızı
• DocuMate 6460 için maksimum 60 ppm /  

120 ipm tarama hızı
• 10.000 sayfalık günlük görev döngüsü



Xerox® DocuMate® 6460 / 6480 Tarayıcı Yazılımı ve Özellikleri

Xerox serisi tarayıcılar hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.xeroxscanners.com
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Xerox® DocuMate® 6460 / 6480 Ürün Özellikleri

Model Numarası XDM6460-U XDM6480-U

Parça Numarası 100N03243 100N03244

Tarama Hızı: DocuMate 6480
80 ppm / 160 ipm: 200 veya 300 dpi (siyah-beyaz, gri tonlamalı ya 
da renkli)

Tarama Hızı: DocuMate 6460
60 ppm / 120 ipm: 3200 veya 300 dpi (siyah-beyaz, gri tonlamalı 
ya da renkli)

Tarama Yöntemi Çift Yönlü Otomatik Belge Besleyici

Optik Çözünürlük 200, 300, 600 dpi

Visioneer Acuity ile Maksimum (Interpolated) 
Çözünürlük

75, 100, 150, 400, 500, 1200 dpi

Görüntü Sensörü CCD (Yükten Bağlaşımlı Aygıt)

Işık Kaynağı LED (ışık yayan diyot) anında yanan

Arka plan Siyah

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

Desteklenen Tarama Medyası Kağıt, plastik kimlik kartları, fotoğraflar

Arayüz Yüksek hızlı USB 3.0 (2.0 ile uyumlu)

Maksimum Kart Kalınlığı 1,25 mm (0,051")

Tarayıcı Boyutları (kağıt tepsileri açıkken) 316 x 239 x 680 mm (12,5" x 9,4" x 26,8")

Tarayıcı Boyutları (kağıt tepsileri kapalıyken) 316 x 168 x 191 mm (12,5" x 6,6" x 7,5")

ADF Minimum Belge Boyutu 51 x 51 mm (2" x 2")

ADF Maksimum Belge Boyutu 200 dpi’da 241 x 5.994 mm (9,5" x 236")

Maksimum Tarama Alanı 200 dpi’da 216 x 5.994 mm (8,5" x 236")

Belge Ağırlığı 7 – 110 lbs. (28~413 g/m2 kağıt)

ADF Kapasitesi 120 sayfa (20 lb., 75~90 g/m2 kağıt) 

Ağırlık 10,3 lb. (4,7 kg)

Görev Döngüsü 10,000 sayfa

VISIONEER® ACUITY
Visioneer Acuity, tarayıcınızın taradığınız belgenin 
görsel netliğini  anında iyileştirmesini sağlar. 
Özellikler arasında eklenmiş kod algılama, görüntüyü 
ölçeklendirme artı otomatik kırpma, otomatik 
düzeltme, otomatik döndürme ve çok daha 
fazlası yer alır. Üstelik tüm bunlar tek bir düğmeye 
dokunarak yapılabilir.  

VISIONEER ONETOUCH®

OneTouch, tarayıcınıza güçlü ayarlar sunar, böylece 
taranan belge tek bir düğmeye dokunarak e-posta, 
yazıcınız, dosya klasörü veya çeşitli bulut hedefleri 
gibi önceden yapılandırılmış bir hedefe otomatik 
olarak gönderilir.  

VISIONEER TWAIN™ 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 YAZILIMI
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.

K U T U  İ Ç E R I Ğ I
• Xerox® DocuMate® 6460 veya 6480 Tarayıcı
• Güç Kablosu
• USB 3.0 Kablo
• Güç Beslemesi
• Hızlı Kurulum Kılavuzu
• Teknik Destek Kartı
• DVD-ROM şunları içerir:

 – Kullanıcı El Kitabı
 – Visioneer OneTouch 
 – Visioneer Acuity
 – Üçüncü taraf OCR ve Düzenleyici yazılımı
 –  Tarayıcı Sürücüleri: TWAIN, EMC® 

Captiva® ISIS® ve Microsoft Windows Image 
Acquisition (WIA) Sürücüsü

P C  M I N I M U M  S I S T E M 
G E R E K S I N I M L E R I
•  Intel® Pentium® IV veya eş değer işlemci
• 2 GB RAM
• 350 MB sabit disk alanı
• Çift katmanlı DVD-ROM sürücüsü
• USB girişi
• Şunlarla uyumludur:

 – Windows® 10 Pro, Home,  
Enterprise ve Education

 – Windows 7 Pro, Home,  
Enterprise ve Ultimate

 – Windows 8/8.1 Pro, Core ve Enterprise 


