
Dịch vụ số hóa tài liệu đóng tập 
 và biên tập siêu dữ liệu  

cho bộ sưu tập số 
Một lựa chọn thay thế  

hiệu quả về chi phí và năng suất  
cho một dự án số hóa. 

Nhằm đem lại những khả năng vượt trội 
 của hệ thống số hóa tự động Kirtas APT 1200                                       

                                    và phần mềm biên tập chuyên nghiệp 
BookScan Editor & BookScan Editor Pro                                 

Hãy đọc 
những lời 
nhận xét từ 
khách hàng về 
dịch vụ  số 
hóa Kirtas …. 
 
“Chúng tôi mới 
nhận lại một kiện 
sách của chúng 
tôi và những tệp 
tin số ngày hôm 
qua. Chất lượng 
PDF thật là tuyệt 
vời. Tôi không 
còn gì vui mừng 
hơn”. 

- Annie 
     Broadwater 

Assistant to CEO, 
Lulu Enterprise 

 
“Chúng tôi bây 
có thể có những 
hình ảnh chất 
lượng cao mà 
không phải tháo 
rời đóng tập…” 

 - Constantinos 
Karantzas, 
Director of  

     Engineering 
Aptypon System 
 
“Công nghệ của 
Kirtas không 
những đã  vượt 
trội khi quét và 
tạo tệp tin  hình 
ảnh chất lượng 
cao mà còn có 
khả năng xử lý 
sau quét phần văn 
bản đen trắng với 
màu trên cùng 
một trang tài 
liệu”. 

Greg Evans 
President 
ScanltAll 

 
“Chúng tôi luôn 
xem xét đến vấn 
đề chi phí thấp 
hơn, song chi phí 
số hóa của dịch 
vụ này thực sự 
thấp!... 

Matt Townsend 
 Townsend 

Society 

tới mọi hệ thống thư viện lớn nhỏ ở Việt Nam, 
Công ty CP DVTM & Thông tin Kỹ thuật  

(TED Engineering Documents JSC) 
hiện cung cấp một dịch vụ số hóa chất lượng cao 

với chi phí thấp. 
 

Khi tiến hành sao chụp và xử lý những tài liệu mỏng, 
dễ rách với tốc độ lật giở tối đa là 1200 trang/giờ, 

thiết bị số hoá Kirtas của chúng tôi 
 vận hành lật giở nhẹ nhàng hơn  
thao tác của cánh tay con người.  

  Tài liệu đóng tập hay gáy sách không bị tháo rời, 
sách không bị ép phẳng mà được  

đặt mở với góc 1100 để đảm bảo tính toàn vẹn 
và tối thiểu các biến dạng hình ảnh. Do vậy, 

Khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm rằng 
 các tài liệu mà Khách hàng gửi chúng tôi số hoá  

sẽ được trả về trong tình trạng nguyên vẹn  
như khi chúng được gửi đi.  

 
Lần đầu tiên, chi phí cho việc số hóa hình ảnh 

màu hay hình ảnh đen trắng là như nhau 
 và kết quả có cùng một chất lượng như nhau. 

Với chi phí tối thiểu nhất/trang số hóa, 
 khách hàng sẽ được chuyển giao những  

bộ sưu tập số nhanh nhất và chất lượng tuyệt hảo nhất. 
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Dịch vụ số hoá của chúng tôi là sự lựa chọn hoàn hảo cho tất cả các tổ chức hiện đang có số 
lượng sách hay tài liệu đóng tập không lớn và đang có nhu cầu số hoá một cách hiệu quả khi 
chưa đủ vốn đầu tư mua một chiếc máy Kirtas BookScan APT. 

 

Dịch vụ Số hóa của Chúng tôi sẽ Chuyển kiến thức 
từ sách  sang bit thông tin

 
 
 
(1) Khách hàng gửi sách và tài liệu đóng tập cho chúng tôi. Hai bên ký biên bản giao nhận có 

nêu rõ chi tiết tình trạng sách và tài liệu khi nhận: tên tài liệu, số trang, tình trạng… 
(2) Các chuyên viên kỹ thuật của chúng tôi đã được đào tạo tại Hoa Kỳ về dịch vụ số hoá 

Kirtas sẽ tiến hành số hoá sách và tài liệu của Khách hàng theo đúng công nghệ kỹ thuật 
vượt trội của Kirtas. 

(3) Xử lý ảnh sau quét và biên tập mô tả siêu dữ liệu cho đối tượng số  
(4) Đưa các tệp tin tài liệu đã số hoá lên phương tiện lưu trữ do Khách hàng lựa chọn. 
(5) Hoàn trả sách và tài liệu cho Khách hàng ở tình trạng nguyên vẹn như ban đầu cùng với tài 

liệu số.  
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng quỹ thời gian dành cho toàn bộ quy trình số hoá các bộ sưu tập thư viện của 
Khách hàng sẽ thấp nhất, đáp ứng nhanh gọn nhu cầu đưa thông tin lên mạng và 
hoàn thành mọi kế hoạch số hoá.  
 

Chúng tôi áp dụng một mức phí cho tất cả hình ảnh đen trắng cũng như 
màu với giá tối thiểu đến mức có thể/trang. 
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- Dịch vụ Số hoá Nội dung – Content Digitization Service -  

Chúng tôi sẵn sàng thực 
hiện số hóa nhanh và hiệu 
quả cho: 
• Tạp chí đóng tập 
• Sách nghiên cứu khoa 

học 
• Tài liệu lưu trữ của các 

trung tâm lưu trữ, trung 
tâm thông tin, thư viện, 
công ty… 

• Tài liệu báo cáo, lưu trữ 
của chính phủ 

• Bộ sưu tập cá nhân, phả 
hệ.. 

• Các tài liệu cổ, quý hiếm, 
dễ rách ví dụ như các tài 
liệu Hán Nôm… 

Quy  trình số hóa thật đơn giản: 
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