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AVANTATGES DE LES FOTOCOPIADORES DEVELOP PER A NOTARIES 

 
FOTOCOPIADORES MULTIFUNCIONALS DEVELOP + KIT NOTARIAL 

CONVERT&SHARE 
 

Aquestes són alguns dels avantatges que tenen les fotocopiadores Develop i d'altres que des 
de FUTUPRINT afegim i que fan que la combinació: 
 

1. Fotocopiadores Develop. 
                                                                                     + 

2. Aplicacions de Futurprint instal·lades a les fotocopiadores i personalitzables segons  
             les necessitats de la notaria, siguin la solució ideal. 
 

 
FUNCIONALITATS 

 
 Compatibilitat amb el format PDF/A. Un estàndard de present i futur (perdurable en el 

temps durant un mínim de 10 anys garantit per Adobe), que farà que els fitxers 
digitalitzats en aquest format siguin llegibles i no modificables. 

 Impressió i escanejat a la fotocopiadora des de mòbils i tablets (Android i IOS) en 
entorns Wi-Fi o mitjançant contactless que permet treballar amb l'equip des de 
qualsevol dispositiu. 

 Escàner d’alta velocitat fins a 80 ipm / 240 ipm segons versió; Podem escanejar un 
60% més ràpid utilitzant els nostres equips. 

 Alimentador d’originals fins a 300 fulls de capacitat. 

 Compact PDF. Ultra compressió d'arxius PDF perquè els arxius escanejats ocupin el 
menor espai possible, sobretot si posteriorment hem d'enviar-los via mail, evitant tenir 
problemes per tenir un fitxer massa gran. 

 Impressió directa des de la mateixa fotocopiadora a través de pendrive de fitxers en 
formats Word, Excel (Versió 2007 en endavant DOCX, XLSX), PDF i JPG, sobretot 
pensant pels usuaris o clients que porten la documentació en format electrònic. 

 Menor cost de manteniment respecte a la majoria d'equips existents al mercat. 

 Escàner de pas únic -doble cara amb una sola passada- de sèrie a partir del model de 
45 ppm. Evitem així els embussos de paper. 

 Pantalla tàctil de 9” tipus tablet amb funció de “scroll” (per poder passar pàgines 
simplement desplaçant el dit), previsualitzar els documents procedents d'escàner o 
prèvia fotocopia per poder veure com queden els mateixos sense fer cap despesa de 
paper amb les funcionalitats d'ampliació i reducció. 

 Possibilitat de color en totes les funcions amb un menor temps d'escalfament. Cap 
diferència en la utilització d'un equip monocrom o color. Impressió de plànols, 
compulses, matrius, actes notarials, etc. 
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 L'oferta de Develop permet cancel·lar, sense càrrec per al client, el rènting vigent per 
poder fer un nou contracte.  

 Software “Data Administrator” gratuït per gestió i control dels diferents usuaris actius. 

 Fins a tres sessions de formació per explicar les funcions dels equips als diferents 
usuaris i programar les tasques habituals per fer més fàcil la feina del dia a dia. 

 Codis per cada usuari que permeten imprimir des de cada lloc de treball per si no estem 
propers a la màquina, un cop estem al davant d’aquesta, cal introduir el codi i la 
documentació s'imprimeix a l'instant, evitant així que els papers de diferents usuaris es 
puguin barrejar o quedi paperassa sense recollir al mateix equip. 

 Software editor de TIFF que s'incorpora a l'oferta opcionalment per facilitar les tasques 
de copiar i/o enganxar, fet que és habitual per modificar textos, sobretot en escriptures 
antigues que no estiguin digitalitzades, estàndard fins a 3 usuaris. 

 HDD Security Kit inclòs. Impressió segura. 

 Equips amb menor temps d'escalfament que la mitjana habitual.  

 Servei tècnic en qualsevol punt d'Espanya. 

 Resolució d'impressió SUPERIOR en la majoria dels casos. 

 Compatibilitat amb nous sistemes operatius de Windows, Mac i Linux. 

 Creació d’accessos directes en pantalla per a les funcions més habituals que s’utilitzin. 

 Incrustar directament imatges de forma fàcil en el Word específic per als Notaris. 

 Substitució del tòner sense parada de màquina en models a partir de 45 ppm. 

 Gramatge molt superior, fins a 300gr, fet que permet la impressió sobre carpetes 
d'expedients. 

 

      APLICACIONS QUE DES DE FUTURPRINT IMPLEMENTEM A LES FOTOCOPIADORES 
 
 

 Copia d’escriptura sobre paper timbrat (Testimoni): 

Implementació a la fotocopiadora d’una funció automàtica seleccionable des de 
la pantalla, es fa una reducció del document a fotocopiar i el centre en pàgina, 
mantenint totes les dades i els dos números un al costat de l’altre de les 
escriptures, el del nou document i l’original. 

Això soluciona el problema que tenen les Notaries de fotocopiar una escriptura 
sobre paper timbrat quedant els dos números un sobre l’altre. 
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 Escanejat dels llibres antics i enquadernats d’escriptures: 

Aquesta és una aplicació que implementem en la màquina, consisteix a posar el 
llibre directament sobre el vidre, ens el llegeix i ens ho separa automàticament 
amb dues cares. 

Això soluciona el problema d'escanejar pàgina a pàgina. 

 

 Edició  dels llibres antics i enquadernats d’escriptures: 

Mitjançant l’aplicació anterior podem fer un escàner a fitxers de tipus TIFF multipàgina, 
i posteriorment amb el programa d’edició anar esborrant les parts del document que no 
ens interessen, com poden ser els laterals del llibre en negre o signatures, etc. 

Això soluciona el problema habitual de fotocopiar el llibre pàgina a pàgina i 
posteriorment retallar amb tisores els marges i signatures per poder tornar a 
fotocopiar i fer el muntatge. 

 

 Alimentador Double Feed en models a partir de 45 ppm: 

Aquesta tipologia d’alimentador ens permet detectar si l’alimentador ha llegit dos fulls 
en lloc d’un (opcional), molt pràctic per detectar qualsevol error de lectura 
preventivament.  

A banda, l’alimentador té una velocitat extraordinària de fins a 240 imatges per minut i 
una capacitat de 300 originals. 

 

 Unitat de finalització externa amb funció de grapat: 

La unitat de finalització, opcional en tots els models, permet posar dues grapes en 
solapa per les còpies simples que no inclouen portada. Models disponibles per grapat 
fins a 50 fulls o 100 fulls. 

 

 Lectura automàtica de DNI: 

Aplicació que instal·lem a la fotocopiadora per llegir automàticament fins a 4 DNI (les 
dues cares) utilitzant un sol paper (normal o timbrat). 

Això evita, després de fer la còpia de la primera cara del DNI, donar-li la volta al 
paper fotocopiat i entrar-lo per l’entrada manual. Estalviant una còpia cada 
vegada, és a dir, imprimeix tot a la mateixa cara directament. 
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 PDF “buscable” (OCR): 

Mitjançant el software Convert+Share, podem realitzar la conversió de documentació 
PDF (estàndard), provingui de la fotocopiadora o de documentació pròpia que ja es 
tingui guardada, a un nou fitxer PDF en el qual podem buscar dades (paraules) o 
copiar-les directament a un Word; Evitant d’aquesta manera haver d'escriure a mà tot 
el document i poder-lo copiar directament. 

A través d’aquest procés, evitem haver d'escriure tota una documentació a mà i 
podem fer una conversió de PDF a Word. 

NOTA: L’equip ens permet amb el software Convert+Share, escanejar directament en 
format Word, funcionalitat que no disposen els programes que habitualment utilitzen les 
notaries que inclouen OCR. 

 

 Pcfax: La placa de fax és opcional en la fotocopiadora, permet enviar fax des de  

          qualsevol ordinador i rebre en una carpeta compartida; Es poden donar d'alta telèfons a  

          la mateixa fotocopiadora i compartir-los entre tots els usuaris amb els seus respectius  

          ordinadors. 

 

 OCR integrat per al fax: 

          En el cas d'escollir l'opció de fax per al nostre dispositiu, el funcionament consisteix en 

          la impressió del document quan aquest es recepcionat, però al mateix temps és enviat  

          al servidor per fer un OCR directament i també queda dipositat en una carpeta, així  

          els usuaris poden guardar la documentació directament a la carpeta de destinatària   

          final; La funcionalitat de l’OCR es pot personalitzar segons l'usuari. 

              Aquest mètode facilita poder guardar de forma fàcil els documents que ja són    

              editables a l'haver sigut tractats mitjançant l'OCR integrat. Molt útil per les notes del  

              registre de la propietat per exemple, perquè moltes notaries les reben en paper  

              i després les han d'escanejar. 
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En resum, personalitzem la màquina en funció de les necessitats del client, inserint les 
aplicacions a la mateixa màquina, perquè es pugui tenir un ràpid accés, senzillament  
seleccionant un botó a la pantalla. 

 
A part, el fabricant ens permet cancel·lar rèntings anticipadament sense càrrec per al client, 
oferint una millor quota de rènting i un manteniment a preu per còpia més baix. 
 
 
Atentament, 
 
Futurprint Sistemes, s.l. 
 


