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Aumentando a produtividade de
seu escritório com maior eficiência
dos documentos
®

®

Melhore a maneira como a sua empresa
usa e compartilha documentos

O seu único e maior desafio na simplificação dos processos baseados
em documentos é o fato de que três formatos de documentos totalmente
incompatíveis — impressos, Microsoft® Office e PDF — dominam o escritório,
criando  silos de informações em cada um deles.
Com o Xerox® Scan to PC Desktop® Professional
11, você pode facilmente eliminar esses silos,
tornando as informações acessíveis onde e
como elas forem mais vantajosas para os
seus negócios. O Xerox® Scan to PC Desktop
é a solução completa de gerenciamento
de documentos de desktop. Com a eficácia
das impressoras multifuncionais (MFPs) da
Xerox®, agora você pode capturar documentos
impressos e usar aplicativos que aumentam
a produtividade para organizar e compartilhar
os seus documentos digitalizados, arquivos PDF
e do Microsoft Office em um só local, tornandose ainda mais produtivo e eficiente.

Faça trabalhos ainda mais
incríveis todos os dias.
Agora, você pode melhorar significativamente
a maneira como as pessoas em sua empresa
usam e compartilham documentos diariamente.
A solução Xerox® Scan to PC Desktop
Professional 11, que utiliza a tecnologia
Extensible Interface Platform (EIP) da Xerox®,
é projetada para integrar-se totalmente às MFPs
da Xerox®. No desktop, as barras de ferramentas
de acesso rápido colocam as funções mais
usadas nas pontas de seus dedos.

Cinco benefícios principais
Ganhe tempo e aumente a produtividade com a
digitalização personalizada na MFP da Xerox®
Basta fazer login na MFP da Xerox® e o painel
da tela de toque apresentará os destinos de
digitalização personalizados que já são familiares
a você. Pressione o botão de digitalização e o

O Xerox® Scan to PC
Desktop® torna a
captura de documentos
distribuídos segura,
fácil e produtiva.
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documento será enviado para o seu computador
ou outro destino especificado no formato
desejado com rapidez, confiança, conveniência
e segurança. Funções como o OCR (Superior
Optical Recognition) permitem que você obtenha
documentos precisos em muito menos tempo.
Você pode até mesmo alterar as preferências e as
pastas locais e da rede imediatamente ou enviar
arquivos diretamente do seu computador sem
nenhuma etapa adicional.
Transforme a MFP da Xerox® em um
dispositivo de acesso de alta velocidade
para seus fluxos de trabalho digitais
O Xerox® Scan to PC Desktop torna a captura
de documentos distribuídos segura, fácil
e produtiva. Agora, você pode substituir
efetivamente os processos manuais em papel
pelo compartilhamento eficiente de documentos
via e-mail, internet e sistemas de gerenciamento
de documentos.

• Facilite as tarefas complexas pressionando
apenas um botão na MFP da Xerox® habilitada
para EIP (plataforma de interface extensível) com
o Assistente de Fluxo de Trabalho aprimorado,
com mais funções, opções e destinos.
• Dê autonomia a todos os usuários com o
Assistente File-It e CoverSheets Office —
converta automaticamente e arquive
documentos corretamente usando uma
simples folha de rosto de papel que faz
todo o trabalho.
• Capture documentos impressos na MFP
da Xerox® e envie diretamente para e-mails,
Microsoft SharePoint, FTP, pastas da Web
e sistemas de gerenciamento de conteúdo
de suporte ODMA.
• Gaste menos tempo procurando e mais tempo
trabalhando nos documentos — os recursos
de pesquisa avançada em PDF garantem que
os documentos ou os arquivos de imagens
digitalizados estejam acessíveis instantaneamente
aos mecanismos de pesquisa, como Windows
Desktop Search ou Google Desktop.
• Amplie seu alcance — abra e salve arquivos
PDF diretamente no iManage, Open Text e
LexisNexis CaseMap.
Simplifique a criação e a montagem
de documentos em PDF
O Xerox® Scan to PC Desktop® auxilia no
gerenciamento das tarefas, oferecendo todos
os recursos que seu escritório tem agora, além
de acrescentar elementos que o Microsoft
Windows e o SharePoint não gerenciam bem,
como digitalização de documentos impressos e
PDF. Elimine a frustração por não poder editar
seus PDFs. Crie documentos PDF compactos,
que podem ser pesquisados, editados e lidos
universalmente (100% compatíveis com o
Adobe® Acrobat®, mas que não precisam
dele instalado) de diversos

processadores de texto, planilhas ou documentos
impressos digitalizados usando uma simples
operação de arrastar e soltar. Também é possível:
• Criar e enviar portfólios em PDF em vários formatos
sem alterar o tipo dos arquivos nativos — é mais
versátil do que compactar arquivos.
• Manter a segurança com criptografia padrão
do governo de 256 bits, proteção por senha e
assinaturas digitais.
• Criar formulários para preenchimento a partir
de formulários digitalizados ou de PDFs que
antes eram estáticos.
Comunicar-se e colaborar sem limitações
Editar, fazer anotações, corrigir erros de digitação,
acrescentar ou excluir imagens digitalizadas, criar
formulários para preenchimento e até mesmo
retocar objetos diretamente nos arquivos PDF,
tudo isso sem esforço. Você pode ainda alterar
cores, fontes ou tamanhos de pontos, copiar
gráficos, diagramas e textos de arquivos PDF
e transferi-los para o Microsoft Word, Excel ou
PowerPoint. Agora, é possível interagir de forma
clara e precisa com arquivos PDF editados.

O Xerox® Scan to PC Desktop
Professional 11 inclui os
seguintes componentes:
Para desktop
• PaperPort Professional 12 —
A escolha profissional para digitalizar,
organizar e compartilhar todos os seus
documentos.
•  PDF Converter Enterprise 7 —
A escolha mais inteligente para
criar, converter, editar, montar e
compartilhar arquivos PDF.
•  OmniPage Professional 17 —
Transforme documentos impressos
e arquivos PDF em documentos
que você pode editar, compartilhar
e arquivar.
•  Image Retriever 10 — Personalize
os menus de digitalização da MFP
da Xerox® diretamente no desktop.

• Retoque textos e imagens diretamente nos
arquivos PDF.

Personalização de dispositivos
multifuncionais

• Edite PDFs com mais eficiência — a
ferramenta para pesquisar e redigir por
“Aparência” possibilita que você encontre
informações essenciais e proteja dados
confidenciais com rapidez e eficiência.

•  P SP Server 3 for Xerox® Scan to
PC Desktop — Personalize o acesso,
as configurações e os requisitos de
usuário do dispositivo em um ou
mais MFPs da Xerox®

• Adicione notas, anotações, carimbos, marcas
d'água e marcadores.
• Torne as informações ainda mais úteis com
a capacidade de converter documentos
impressos e arquivos PDF em arquivos de
áudio WAV que podem ser reproduzidos a
qualquer hora e em qualquer lugar.
• Transforme PDFs estáticos em arquivos de
multimídia avançados — acrescente arquivos
de áudio ou vídeo aos seus documentos PDF.
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Xerox® Scan to PC Desktop®
Uma solução completa de gerenciamento
de documentos de desktop
Livre-se dos documentos estáticos
O Xerox Scan to PC Desktop permite
desbloquear as informações armazenadas em
documentos impressos e transformá-los em
arquivos que podem ser editados em segundos.
Os seus documentos convertidos têm a mesma
aparência do original: completos com colunas,
tabelas, marcadores e gráficos.
®

Ainda mais interessante é a facilidade de editar
da maneira certa os documentos totalmente
formatados, sem textos fluindo entre as
colunas, economizando horas de recriação
de documentos.

Além disso, as opções de fluxo de trabalho
personalizado permitem que você modifique o
comportamento do processo de conversão do
documento de modo que esse seja específico
para os requisitos de seu documento. A precisão
OCR aprimorada permite que você faça com que
seus documentos impressos e em PDF sejam
editáveis, transformando-os em documentos de
texto que podem ser pesquisados, eliminando a
necessidade de digitá-los novamente.
Também é possível:
• Criar formulários rapidamente — o Logical
Form Recognition™ (LFR) permite transformar

formulários em papel em arquivos PDF ou em
formulários do Microsoft Word que podem ser
editados ou preenchidos.
• Eliminar os processos manuais — extraia dados
automaticamente de PDFs preenchidos ou de
formulários impressos para planilhas ou bancos
de dados com coleta automática de dados.
• Tornar as informações ainda mais úteis —
o mecanismo RealSpeak integrado da Nuance
possibilita a conversão de documentos
impressos e arquivos PDF em arquivos de
áudio WAV que podem ser reproduzidos a
qualquer momento e em qualquer lugar.

A precisão OCR
aprimorada permite
transformar seus
documentos impressos ou
em PDF em documentos
de texto que podem ser
editados e pesquisados.

O Xerox® Scan to PC Desktop
Professional 11 inclui:
• PaperPort Professional 12
• OmniPage Professional 17
• PDF Converter Enterprise 7
• Image Retriever Professional 10
• P SP Server 3 para Xerox® Scan to PC Desktop
Requisitos mínimos do sistema
Consulte o seguinte URL para obter uma lista
completa dos requisitos mínimos do sistema para
o Xerox® Scan to PC Desktop Professional 11:
www.xerox.com/scan2pc.

Combinações flexíveis de licenciamento
de software
A Xerox oferece a solução Scan to PC Desktop
Professional 11 em diversas combinações
flexíveis de licenciamento de software:
• Small Business Edition: pacote de licenças
para cinco estações fixas.
• Workgroup Edition: pacotes de licenças para
dez estações fixas ou mais.
• Contrato de licença para várias estações ou
por local da empresa: os contratos de licença
são dimensionados de acordo com o número
específico de usuários em toda a sua empresa.
• Preços diferenciados do contrato de licença
para várias estações ou por local da empresa:
se você já for um usuário da solução Xerox®
Scan to PC Desktop (ou tiver um software

Mais informações sobre o Xerox® Scan to PC Desktop Professional 11 e uma demonstração
virtual podem ser encontradas em: www.xerox.com/scan2pc.
Para obter informações sobre contratos de licença corporativos e de volume do Xerox® Scan to
PC Desktop Professional 11, entre em contato com seu representante de vendas local da Xerox.
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OCR da concorrência), a sua empresa estará
qualificada para obter um preço com desconto
significativo na compra da solução Xerox®
Scan to PC Desktop Professional.
Essas combinações de licenciamento de
software estão disponíveis para a sua empresa
diretamente na Xerox e poderão variar de acordo
com a localização geográfica.
Produtos/serviços suportados da Xerox®
O Xerox® Scan to PC Desktop Professional 11
oferece suporte para a maioria das impressoras
multifuncionais (MFPs, multifunction printers)
da Xerox® habilitadas para digitalização, bem
como soluções complementares de digitalização,
como o Xerox® SMARTsend®. Para obter uma lista
completa de dispositivos e soluções com suporte
da Xerox®, consulte: www.xerox.com/scan2pc.

