A Solução Ideal Para Digitalização de
Livros de Cartórios até Formato A3+
O SV600 SCAN foi desenvolvido para atender a demanda
do mercado de cartórios, por conta do provimento
14/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça,
que resolve que a partir de 01 de abril de
2016, que todos os cartórios, tenham seus
registros digitalizados desde
01 de janeiro de 1976 até os
dias de hoje.

Entre as principais características
deste produto destacamos:
Facilidade de Uso
Com a mesa desenvolvida para colocar as folhas dos livros de forma
planificadas e com apenas o toque de um botão para acionar o scanner,
o SV 600 SCAN permite ao operador digitalizar seus livros de forma
prática , rápida e segura.

transportar o sistema e fazer a digitalização em espaços reduzidos, ou
mesmo fora da sala de arquivo.
Temporizador de Digitalização
Afim de otimizar o trabalho, o scanner pode ser acionado automaticamente.
Assim o operador somente terá o trabalho de levantar o tampo, virar a página,
abaixar o tampo da mesa e o scanner continua a digitalização automaticamente.

Software customizado para digitalização de livros de

Velocidade de Digitalização:

cartório até formato A3 + ( 432 x 300 mm)

Devido as mudanças que fizemos no software de captura, conseguimos re-

Este é uma das principais vantagens deste sistema. O operador antes de

duzir a velocidade de digitalização para cerca de 36 segundos para cada duas

iniciar a digitalização, pode organizar os arquivos que serão digitalizados,

páginas ( cerca de metade do tempo quando utilizado o software tradicional).

em estrutura de diretórios podendo ser indexados por essa estrutura em

Em termos práticos, isso equivale a um livro de 200 folhas ( 400 páginas)

qualquer software de GED existente e conforme o tipo de Cartório. Além

digitalizado a cada duas horas

disso as páginas são separadas automaticamente.
Baixo Custo
Mesa com compensador manual de lombadas

Comparado a outras soluções para digitalização planetária de livros A3 (

A mesa possui um compensador de lombadas com ajuste manual, capaz de

sem a necessidade de virar o livro de cabeça para baixo), o SV 600 SCAN

digitalizar livros com até 6 cm de altura ( outras medidas sob consulta), o que

tem um custo de cerca de 80% menor do que os scanners de alto volume,

acaba sendo mais que suficiente para a maioria dos livros de cartório

mas que no caso dos cartórios é mais do que suficiente para atender as
exigências da CNJ.

Portabilidade
Através de uma alça instalada na parte posterior da mesa e ao pouco

Contacte-nos ainda hoje e conheça as condições especiais que temos

peso da mesa ( cerca de 11,5 kgs) e do scanner ( 3 kgs) fica muito fácil

para o seu Cartório !

Especificações Técnicas:
Descrição

ScanSnap SV600 SCAN

Tipo de scanner

Sistema suspenso, digitalização simplex

Modos de digitalização

Colorido

Sensor de imagem

Redução de lente óptica / CCD colorido x 1

Fonte de luz

(LED branco* iluminação da lente) x 2

Resolução

Digitalização horizontal: 285 a 218 dpi, digitalização vertical: 283
a 152 dpi

Velocidade de digitalização (A3 Modo Bom

Colorido/Escala de cinza: 300 dpi, Preto e bran-

paisagem)

co: 600 dpi 3 segundos / página

Tamanho do documento

Reconhece automaticamente o tamanho do documento, A3 (paisagem), A4 (paisagem), A5 (paisagem), A6 (paisagem), B4 (paisagem), B5 (paisagem), B6 (paisagem), Cartão postal, Cartão de
visita, Duplo carta (paisagem), Carta, Ofício (paisagem) e Tamanho
personalizado (máximo: 432 x 300 mm ; minimo: 25,4 x 25,4 mm )

Espessura do documento

60 mm ou menos

Como começar a digitalizar

Digitalização por temporizador (Digitalização por intervalo temporizado)

Interface *7

USB 2.0/ USB 1.1 (conector: Tipo B)

Funções de processamento de Realinhamento por texto no documento. Detecção automática de
imagem

tamanho do papel, Correção *8 de imagem de livro e auto crop

Sistema Operacional

Windows 7, 8, 8.1 e 10

Requisito de alimentação

100 a 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia

Modo de operação: 20 W ou menos
Modo de hibernação: 2.6 W ou menos
Modo Automático de Espera (DESLIGADO) 0.4 W

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 5 a 35 -°C (41 a 95 -°F) Umidade relativa: 20 a 80 %
(sem condensação)

Dimensões (L x C x A)

210x156x383 mm

Peso do dispositivo

3 kg

Conformidade ambiental

ENERGY STAR8/RoHS

Driver

Driver específico (Sem suporte para TWAIN / ISIS™)

*Salientamos que como o SV 600 SCAN é desenvolvido em cima da plataforma do scanner Fujitsu Scan
Snap SV 600 e também é fornecido com o pacote completo de softwares originais que acompanham o
scanner, todas as funcionalidades existentes na versão SV 600 tradicional podem ser acessadas e alteradas
a qualquer momento, caso seja necessário. No entanto as funções otimizadas do software na versão SV 600
SCAN, são desativadas, podendo ser reativadas quando necessário.
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