
 
 
 

00TM của Kirtas Technology và nó có 
khả năng số hóa nhanh hơn bất kỳ một máy quét nào hiện nay. Điều này sẽ đẩy nhanh quá 
trình số xuất bản sẽ truy cập một khối lượng sách 
hồi cố s m hơn mà họ có thể làm trước kia. 

Vào tháng 8/2006, LibreDigital, một đơn vị của công ty NewStand, Inc., công bố đưa ra một 
dịch vụ mới cho phép các nhà xuất bản sách số hóa và chuyển giao nội dung sách có kiểm 
soát trực tuyến. Dịch vụ Kho dữ liệu số của LibreDigital tạo điều kiện cho các nhà xuất bản 
hàng đầu, như HarperCollins Publishers, nhanh chóng và dễ dàng đưa các đầu sách hàng đầu 
lên Web cho người sử dụng tìm kiếm toàn bộ nội dung và xem trước một phần trăm nào đó 
của văn bản và minh họa. 
Một số lượng lớn các nhà xuất bản đã bảy tỏ mối quan tâm tới số hóa kho sách khổng lồ của 
họ một cách hiệu quả với chất lượng tốt nhất. Để hoàn thành được ý nguyện này, 
LibreDigitalTM đã mua một máy APT BookScan 24

 hóa và đảm bảo rằng các bạn đọc của nhà 
ớ
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KHÁCH HÀNG KIRTAS 

ét lỗi thấp hơn một/10000 trang 
• Bảo vệ tính toàn vẹn vật lý cho sách của nhà xuất bản bằng việc sử dụng công 

VỚI KIRTAS, LIBREDIGITAL CÓ THỂ: 
 
• Cung cấp bản sao số hóa các cuốn sách của nhà xuất bản tới các đối tác bản lẻ

và tìm kiếm và truy cập trực tuyến cũng như trên website của người sử dụng 
• Quét một cuốn sách trung bình ít hơn 8 phút 
• Nhận ra tỷ lệ trang qu

 

nghệ rô-bốt lật giở nhẹ nhàng hơn bàn tay con người. 

Ngoài việc là một máy quét tự động tài liệu đóng tập nhanh nhất thế giới với công 
nghệ rô-bốt lật giở nhẹ nhàng, Kirtas BookScan 2400TM cho những hình ảnh chất 
lượng cao nhất. Bằng việc sử dụng Kirtas BookScan ProTM, một phần mềm thiết 
kế đặc biệt để sử dụng với máy quét APT BookScan, LibreDigital có thể tự động 
hóa quá trình số hóa và loại bỏ bất cứ những điểm gì chưa hoàn thiện trên một hình 
ảnh quét được. Bởi vậy, phiên bản số hóa thường có chất lượng cao hơn bản in gốc. 
Ông Graig Miller, giám đốc điều hành của LibreDigital, cho biết, “ Hình ảnh chất 

ng cao là hết sức quan trọng với các nhà xuất bản.” “ Chúng tôi vui mừng và hào 

Ông Miller cũng cho biết thêm rằng, “Hệ thống của Kirtas đã được tích hợp vào hệ 
thống c m 2006,”  và “các kỹ thuật viên sẽ được đạo 
tạo nha , thì chất lượng sẽ tuyệt vời và năng suất sẽ 
rất cao.” 

lượ
hứng sử dụng công nghệ của Kirtas để cung cấp các phiên bản số hóa tới các nhà 
xuất bản, tác giả, và các website cũng như nhà bán lẻ, đối tác cung cấp tìm kiếm và 
truy xuất dữ liệu trực tuyến. 
 

ủa chúng tôi kể từ mua xuân nă
nh chóng và một khi họ sẵn sàng
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bsite của người sử dụng 
 Quét một cuốn sách trung bình ít hơn 8 phút 
• Nhận ra tỷ lệ trang quét lỗi thấp hơn một/10.000 trang 
• Bảo vệ tính toàn vẹn vật lý cho sách của nhà xuất bản bằng việc sử dụng công nghệ 

Các nhà xuất bản áp dụng nhiều chiến lược để cung cấp truy 
cập tới nhiều đầu ấn phẩm. Và bây giờ với sự trợ giúp của 

LibreDigital và Kirtas Technologies, bạn đọc cũng có thể truy 
cập chúng dưới dạng số hóa. 

VỚI KIRTAS, LIBREDIGITAL CÓ THỂ: 
 
• Cung cấp bản sao số hóa các cuốn sách của nhà xuất bản tới các đối tác bản lẻ và 

tìm kiếm và truy cập trực tuyến cũng như trên we
•

rô-bốt lật giở nhẹ nhàng hơn bàn tay con người. 
 


