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KHÁCH HÀNG KIRTAS 

Hơn 35 năm qua, NewsBank, inc. đã trở thành một trong những nhà cung cấp thông tin hàng đầu 
thế giới. Các sản phẩm thông tin nghiên cứu toàn diện dựa trên web của NewsBank có thể làm 
hài lòng nhu cầu đa dạng của các thư viện chính phủ, thư viện công cộng, thư viện quân sự, 
trường trung học, đại học, các nhà nghiên cứu và chuyên gia, trong khi dịch vụ chuyển giao nội 
dung của NewsBank ngày càng phát triển đang tạo điều kiện  các đối tác xuất bản của mình thúc 
đẩy hiệu quả sự chuyển giao nội dung để phát sinh thêm giá trị gia tăng. 

VỀ NEWSBANK 

• Đã tạo ra một cơ sở dữ liệu báo chí lớn nhất và dữ liệu của nó tăng nhanh nhất, hiện 
có tới hơn 2000 đầu báo xuất bản khắp thế giới và trên 100 triệu bài báo hiện hành và 
hồi cố 

• Cùng với dữ liệu hiện hành, sản phẩm thông tin của NewsBank có dữ liệu hồi cố sâu 
nhất cho hàng nghìn nguồn dữ liệu trên toàn thế giới, tạo điều kiện cho người dùng 
truy xuất các chủ đề sâu về mặt lịch sử và rộng về mặt địa lý. 

• Nhiều nguồn dữ liệu của NewsBank đều trải qua quá trình biên tập và chỉ mục để gắn 
nội dung với những mục chủ đề quen thuộc nhằm trợ giúp người dùng tìm được thông 
tin chính xác liên quan đến chủ đề nghiên cứu của họ. 

Thư viện trường Dartmouth có một bộ sưu tập lịch sử 
nước Mỹ phong phú. Việc số hóa một bộ sưu tập 12 
triệu trang sẽ làm cho nó dễ dàng truy cập, đồng thời 

bảo quản được những tài liệu dễ hỏng 

Readex, một đơn vị của Newsbank và là nhà xuất bản hàng đầu các bộ sưu tập lịch sử 
trực tuyến, đã đảm trách một dự án số hóa lớn ấn phẩm nhiều kỳ của quốc hội Mỹ và báo 
chí được xuất bản ở Hoa kỳ. Việc quét ảnh từ vi phim có từ những năm 1950 đã cho thấy 
rõ ràng là chất lượng hình ảnh quét không đáp ứng được yêu cầu của Readex. Họ bắt đầu 
tìm kiếm giải pháp tốt hơn. Trường đại học Dartmouth đồng ý cho phép Readex quét từ 
tài liệu gốc đóng tập ở thư viện Baker-Berry, điều này đã tạo điều kiện cho Readex cung 
cấp phiên bản số với chất lượng ảnh tuyệt vời. 
 
Vicky Gardner, Phó Chủ tịch Điều hành tại NewsBank cho biết, "Chúng tôi đã xác định 
rằng máy APT BookScan 1200TM sẽ là giải pháp tốt nhất có thể quét các bản gốc.” "Khi 
chúng tôi trình đề xuất kỹ thuật này đến Thư viện Trường Dartmouth, họ đã hoàn toàn 
cảm thấy yên tâm rằng thiết bị của Kirtas sẽ xử lý tài liệu cho họ." Cánh tay tự động 
SureTurn TM và SmartCradle TM  của Kirtas Technologies, đã được cấp bằng phát minh 
sáng chế, kết hợp hoạt động trong hệ máy APT BookScan 1200 có thể lật giở trang sách 
còn nhẹ nhàng hơn cánh tay con người. 
 
Mặc dù các xuất bản phẩm lịch sử  của Hoa Kỳ có kích thước ngoại cỡ và bị gấp nếp 
đứng trước thách thức tái xuất bản với số lượng lớn, Readex vẫn có thể tăng gấp đôi 
năng suất với các trang tài liệu có kích thước chuẩn và đóng tập. 
 
Do vậy Readex rất có ấn tượng với chất lượng cải tiến này và họ lập kế hoạch quét lại hết 
các tài liệu mà đã được quét trước khi mua hệ thống Kirtas. Ông Gardner nhận xét "Máy 
APT BookScan 1200TM của Kirtas cải thiện rất tốt chất lượng hình ảnh và mang lại nhiều 
lợi ích gia tăng."  Ông Vicky Gardner, Phó Chủ tịch Điều hành NewsBank "Hiện nay 
chúng tôi đã quét được những trang tài liệu màu  mà chưa có đối thủ nào có thể cạnh 
tranh được, những hình ảnh chất lượng cao giúp  cho việc nhận dạng ký tự quang học 
(OCR) chính xác hơn. Chúng tôi rất hài lòng với quyết định của mình." 
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