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ồ sơ trực 

 Thường thì các hồ sơ 

 sách đã làm hỏng sách và mất nhiều thời gian sang hệ thống tự động 
oàn toàn. APT BookScan 2400 chứng tỏ sự phù hợp của mình đối với các thách thức về nhu cầu 

, nhờ có sự nỗ lực của nhóm nhân viên bán hàng và nhóm hỗ trợ 

n cả mối 
quan hệ mua bán thông thường". 

Cùng với A
tự quang học ch hàng và đối tác của mình. 

Mạng các địa chỉ web của MyFamily.com, Inc cung cấp các dụng cụ giúp cho mọi người có thể 
khám phá ra mình là ai, mình từ đâu đến. Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp  những h
tuyến hoàn thiện nhất và lớn nhất về phả hệ và các hồ sơ lịch sử, MyFamily không ngừng lắp đặt và 
số hoá các sách liên quan đến  các thông tin nhân khẩu học như các hồ sơ giấy khai sinh, giấy khai 
tử và đăng ký kết hôn, niên giám thành phố, hồ sơ xứ đạo và lịch sử gia đình.
này cũ và không thể thay thế, có giá trị về khảo cổ học và như tác phẩm cổ được lưu trữ. 

Để đáp ứng được nhu cầu xuất bản nội dung nội bộ ngày càng tăng - 50 triệu hình ảnh năm 2005, 
tăng 300% so với  hai năm trước - MyFamily đã chọn APT BookScan 2400. 

Là một chiếc máy sao chụp tự động lật giở trang tiên tiến, APT BookScan 2400 hoàn toàn thích 
hợp với việc số hoá số lượng lớn các bộ sưu tập sách, giúp cho MyFamily có thể chuyển từ việc vận 
hành quét bằng cách tháo gáy
h
chuyên biệt hoá của MyFamily, số hoá cả phông chữ gôtic Đức của Meyers Orts Gazetteer, phả hệ 
người Canada gốc Pháp hiếm và hàng nghìn các cuốn danh bạ điện thoại và niên giám thành phố dễ 
rách và đã hơn 100 năm tuổi. 
 
Nhờ có sự đổi mới của công nghệ
ban đầu cho khách hàng, Kirtas đã có được sự quan tâm mua hàng của ông Jack Reese, Quản lý cao 
cấp hình ảnh số của MyFamily. Ông Reese cho biết "Tôi đã bị cuốn hút bởi sự bứt phá về thời 
gian.” "Kirtas quan tâm thật sự đến việc xây dựng mối quan hệ cùng có lợi, nó vượt xa hơ

PT BookScan 2400, MyFamily hiện nay đang đưa ra một dịch vụ số hóa, nhận dạng ký 
 (OCR) và chỉ mục tiết kiệm chi phí cho các khá
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• 
, Utah. 

yến lớn nhất trên thế 
giới, bao gồm 6 tỷ biểu ghi tìm kiếm và 60 triệu hình ảnh, chỉ riêng 2005 đã có 

MyFamily.com, Inc và mạng thông tin dữ liệu về lịch sử gia đình của 
MyFamily có trụ sở chính tại Provo

• Mạng MyFamily bao gồm các website như Ancestry.com, Ancestry.co.uk, 
Genealogy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com và gồm cả một số phần mềm 
tạo phả hệ gia đình (Tree Maker®) 

• MyFamily sở hữu một bộ sưu tập lịch sử gia đình trực tu

hơn 1 tỷ biểu ghi được cập nhật vào bộ sưu tập này. 

• Để có thêm thông tin chi tiết, xin truy cập MyFamily.com 

Sử dụ  tại MyFamily đã thấy rằng họ có 
thể qu g một giờ, trong khi lại dễ dàng 
tích hợ

ng APT BookScan 2400, đội ngũ
ét được nhiều hình ảnh hơn tron
p vào hệ thống hiện có. 
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