
KHÁCH HÀNG KIRTAS 

Kể từ năm 1996, Atypon Systems, Inc. đã tập trung vào việc cung cấp các phần mềm và dịch vụ 
cho ngành thông tin bằng chào bán phần mềm xuất bản điện tử và các dịch vụ liên quan cho các 
nhà xuất bản và các nhà cung cấp nội dung khác. Với sự phát triển nhanh chóng nhu cầu sử dụng 
trực tuyến, các nhà cung cấp nội dung đã lựa chọn dịch vụ số hoá chi phí thấp cho phép họ tăng 
ngay lập tức lượng độc giả của mình, cho phép độc giả có thể tham khảo sâu, tự tạo nên bộ sưu 
tập mới và tăng doanh thu cho họ. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng mà không 
cần đầu tư đáng kể về vốn, Atypon đã lựa chọn công nghệ Kirtas. 
 
Bộ phận dịch vụ số hoá của Kirtas chào tới các công ty một dịch vụ mở rộng  tập trung vào việc 
số hoá tài liệu đóng tập với tốc độ cao  với chất lượng hàng đầu thế giới, phục vụ cả nhu cầu nội 
bộ và làm dịch vụ  cho khách hàng. Các sản phẩm cải tiến của Kirtas giúp cho việc số hoá tốc độ 
cao nội dung đạt mức độ chất lượng tốt gấp vài lần bản gốc. Với cách thức tư vấn chuyên nghiệp, 
Kirtas làm việc trực tiếp với từng khách hàng để giúp khách hàng xác định được quá trình vận 
hành hiệu quả và đầy đủ nhất để có thể tạo ra sản phẩm cuối cùng chính xác nhất đáp ứng đúng 
nhu cầu của khách hàng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sử dụng một APT BookScan 1200TM, bộ phận dịch vụ số hoá  cho phép Atypon chuyển 
giao tới khách hàng của họ các giải pháp bảo quản và tái xuất bản lý tưởng, số hoá các 
cuốn sách hay tài liệu đóng tập quý hiếm, dễ rách một cách cẩn thận và an toàn. 
 
Nhờ có phần mềm thiết kế của Kirtas và máy APT BookScan 1200TM, Atypon đã có thể 
cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp tái xuất bản số hoá nhanh hơn, kinh tế 
hơn các máy quét dạng phẳng truyền thống, tất cả đều không gây hư hỏng đến các bản 
gốc. 

• Có trụ sở chính tại Santa Clara, California, Atypon Systems, Inc. duy trì một văn 
phòng tại Oxford cũng như một văn phòng bán tại New York, NY. 

• Atypon có hai dịch vụ xuất bản điện tử là Literatum và Extenza 

• Literatum là một phiên bản phần mềm được thiết kế tinh xảo để tạo sức mạnh cho các 
website như Blackwell Synergy, Annual Reviews, và CrossRef cũng như website của 
nhiều nhà xuất bản thương mại và phi lợi nhuận khác. 

• Extenza cung cấp một giải pháp xuất bản điện tử chi phí thấp hợp lý phục vụ trên 45 
nhà xuất bản trên thế giới 

• Để có thêm thông tin chi tiết, xin hay truy cập website www.atypon.com  
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