
ImageOffice EasyCopy – Copiador digital de documentos 
 

 O  produto EasyCopy foi criado para permitir a emissão 
de cópias de documentos através do processo de digitalização 
de páginas em papel, tais como contratos, notas fiscais, fotos 
coloridas, desenhos, jornais e documentos manuscritos. Neste 
processo podem ser utilizados um scanner e uma impressora 
comuns, de baixo custo, em substituição a equipamentos 
copiadores tradicionais, reduzindo os custos com consumíveis 
e manutenção dos mesmos. 
 

Figura 01 – Interface Principal 
 

 As imagens dos documentos digitalizados podem ser 
gravadas em mídias como disquetes, CD-ROMs ou Zip 
Drives para posterior recuperação e visualização em outros 
aplicativos, como o Windows Imaging, dispensando desta 
forma o arquivamento tradicional de cópias em papel de 
documentos importantes.  Esta opção também permite a 
distribuição e visualização de cópias eletrônicas de 
documentos em substituição ao trânsito de papel em uma 
empresa. 
 

 
• Substituição de copiadores tradicionais de documentos 
 
• Distribuição de cópia digital de originais em papel 

 
• Criação de acervo de documentos digitalizados 

 
 

 

 
• Redução de custos com consumíveis e 

manutenção de copiadores tradicionais de 
documentos 

 
• Permite a distribuição e visualização de cópias 

eletrônicas de documentos 
 
• Preservação dos documentos originais 
 
• Maior rapidez na distribuição de informações por 

meio de mídia digital 
 

 
• Disponível para a plataforma Microsoft Windows 
 
• Versão monousuário 
 
• Gravação opcional dos documentos digitalizados 
 
• Suporte ao protocolo TWAIN para controle de 

scanners, incluindo o dispositivo de Alimentação 
Automática de Documentos (ADF) 

 
• Tipos de imagem suportados: preto e branco, 

tons de cinza ou em cores 
 
• Formatos de arquivo disponíveis para gravação: 

TIFF sem compressão, TIFF comprimido CCITT 
1D G3 (P&B), TIFF comprimido CCITT 2D G3 
(P&B), TIFF comprimido CCITT G4 (P&B), JPEG 
(Joint Photographic Experts Group), PNG 
(Portable Network Graphics), BMP (Windows 
Bitmap), PCX (Zsoft format) e AWD (Microsoft 
Fax – apenas imagens P&B) 

 
 
 
 
 
 

 

Usos mais comuns 

Benefícios 
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Características importantes 



ImageOffice EasyCopy – Copiador digital de documentos 
 

 
O produto oferece diversas opções para a manipulação de 
documentos e páginas de imagem, sendo as principais 
relacionadas a seguir: 
 

Manipulação de documentos 
 
 Digitalizar 
 Imprimir 
 Salvar como arquivo de imagem 

 
Manipulação de páginas de imagem  

 
 Posicionar: Primeira / Anterior / Próxima / Última 
 Remover: Página / Todas as páginas 
 Recortar área da imagem 

 
 

 
Para instalar e executar satisfatoriamente o produto, o 
computador PC compatível deve estar configurado com os 
seguintes recursos mínimos: 

 
Hardware 
 
• Processador equivalente a Pentium 300 Mhz 
• Memória principal de 64 MB 
• Monitor SVGA configurado com cores High Color (16 

bits) e resolução de 800 x 600 pixels 
• Espaço livre em disco de 20 MB para a instalação do 

produto 
 
Software 
 
• Windows  98 / Me / NT 4.0 / 2000 / XP 
• Driver TWAIN fornecido pelo fabricante do scanner 

corretamente instalado na estação de digitalização 
 

 
 
 
 
 

 
A TechImagem atua nas áreas de consultoria e 
desenvolvimento de sistemas de Gerenciamento de 
Imagem de Documentos desde 1998,  realizando 
atividades de especificação, criação, customização e 
implantação de soluções variadas na área de 
processamento de imagens eletrônicas. 
  
 

 
Para obter mais informações sobre este e outros 
produtos ou serviços oferecidos pela TechImagem, 
por favor acesse o site www.techimagem.com.br ou 
envie um e-mail para info@techimagem.com.br 
 
 
 
 
 
 

Funcionalidades gerais 

Pré-requisitos 

Sobre a TechImagem 
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Outras informações 

http://www.techimagem.com.br/
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	Usos mais comuns
	Benefícios
	Características importantes
	Funcionalidades gerais
	Pré-requisitos
	Sobre a TechImagem
	Outras informações

