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rch Systems, Inc. là đơn vị đứng đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển phần mềm kinh thánh 

rtas 

y tại một trường dòng tại Dallas. 

ồn tài nguyên. Những người vận hành máy sử 

ng những tính năng ưu việt từ phần mềm OCR của 
Kirtas. Kết q  cho thấy tài liệu được số hóa với độ phân giải cao với chất lượng lý tưởng tạo điều kiện cho bạn 
đọc có thể tru

Tập đoàn Logos Resea
và xuất bản điện tử đa ngôn ngữ. Thành lập năm 1992, công ty này đã có sự tăng trưởng đáng kể trong vài năm gần 
đây do nhu cầu truy cập các tài liệu số hóa về thần học và lịch sử  ngày càng tăng. Logos đã tìm kiếm phương thức 
số hoá tốt hơn để xử lý hàng nghìn cuốn sách thần học thuộc về công chúng và hiện được lưu giữ tại một thư viện 
trường dòng ở Dallas. 

Chủ tịch và Giám đốc điều hành Logos, ông Bob Pritchett được biết về chiếc máy quét tự động của Ki
Technologies từ một ấn phẩm công nghệ. Một nhóm kỹ thuật viên của Logos đã tin rằng chiếc Kirtas APT 
BookScan 1200 sẽ có thể giúp họ quét chính xác và nhanh chóng các tài liệu thần học, bảo quản được tài liệu gốc 
và số hoá nội dung. Dùng một khoản vốn từ quỹ phát triển và nghiên cứu để mua chiếc máy này, Logos ngay lập 
tức bổ sung hệ thống Kirtas vào công việc của mình và đặt chiếc máy này nga

Ông Bob Pritchett cho biết."Máy quét tự động Kirtas đã giúp nâng cao mức độ truy cập các tài liệu thần học - đội 
ngũ của chúng tôi hiện đã quét được hơn 1 triệu trang từ hơn 3.000 cuốn sách kể từ khi lắp đặt chiếc máy này", 
"Chúng tôi có thể cung cấp khả năng truy cập vào hàng ngàn cuốn sách thuộc công chúng - đưa những cuốn sách 
này từ các giá sách ở thư viện đến tận bàn của bạn đọc  trên khắp thế giới". 

Một nhóm gồm 6 người được đào tạo sử dụng hệ thống Kirtas cho Logos - nhóm này thấy rằng ai cũng có thể vận 
hành được máy quét Kirtas, tăng mạnh tính hiệu quả và phân bổ ngu
dụng phần mềm BookScan Editor giúp cho việc làm sạch và nâng cao chất lượng hình ảnh. Với đặc thù là các tác 
phẩm ở hơn chục ngôn ngữ khác nhau, cho nên Logos đã sử dụ

uả
y cập vào nguồn tài liệu quý hiếm và dễ hư hỏng này. 

VỀ LOGOS RESEARCH SYSTEM, INC 
 

• ại 

• Logos có đối tác là hơn 100 nhà xuất bản để tạo ra hơn 5000 nguồn dữ liệu điện tử 

 Dịch vụ trực tuyến này sẽ chuyển đến những hình ảnh rõ 

Với www.seminarylibrary.com, người sử dụng tìm kiếm hoặc duyệt qua tên tác giả, chủ đề 
hoặc tìm k ặc cụm từ. Người sử dụng có thể xem trước các 
hình ảnh c p  và sau đó nhấn vào xem hình ảnh ở kích thước 
đầy đủ vớ ên cứu. 

• Thành lập năm 1992, Logos Research System, Inc. là một nhà phát triển phần mềm kinh 
thánh lớn nhất trên thế giới và là người dẫn đầu trong xuất bản điện tử đa ngôn ngữ. 

Có trụ sở chính tại Bellingham, Washington, Hoa kỳ, Logos có một chi nhánh t
Johannesburg, Nam phi. 

nghiên cứu về kinh thánh cho khách hàng trên khắp thế giới. Công nghệ của công ty 
được sử dụng ở hơn 180 quốc gia trên thế giới ở hơn một chục ngôn ngữ khác nhau. 

• Để có thêm thông tin vê Logos, xin thăm website www.logos.com 

Máy quét tự động Kirtas có ảnh hưởng lớn và ngay lập tức đối với việc kinh doanh của Logos. Ngoài sự 
đột phá của máy quét sách tốc độ cao, Logos đang mở rộng tầm nhìn cho khách hàng thông qua một sản 

hẩm mới gọi là www.seminarylibrary.com.p
nét đầy đủ kích thước của hơn 4000 cuốn sách thần học. Đó là một dịch vụ truy cập thay thế và được các 
thư viện trường dòng sử dụng để bổ sung và mở rộng thêm vốn tài liệu in của họ. Khi sách được quét 
xong, chúng sẽ được bổ sung bộ lưu trữ dạng ảnh, điều đó nghĩa là bạn đọc có thể truy cập tới một thư 
viện với vốn dữ liệu mở rộng không ngừng. 
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