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ữ liệu, giúp các đơn vị này 
ảo quản và bảo vệ các bộ sưu tập, và thông qua công việc số hoá, giúp cho các bộ sưu tập này 

HF Group/LexiconDS cho 
iết, “Chiếc máy Kirtas APT BookScan 1200 cho thấy một sự đột phá lớn trong công nghệ số 

h sách, tạp chí,  bản thảo và tài liệu lưu trữ mà 
không cần tháo gáy. Sử dụng hai chiếc  Kirtas APT BookScan 1200, The HF Group cung cấp 
d
liệu
viế nghiệm trên giấy in đồ thị 

ất bản tài 

• 

 động vật, ảnh và tác phẩm nghệ thuật 
trên giấy. 

tại 

Được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong các lĩnh vực tái xuất bản và số hoá tài liệu, sách in, đóng 
tập, The HF Group cộng tác chặt chẽ với các thư viện và cục lưu trữ d
b
dễ dàng đến với nhiều độc giả hơn nhờ truy cập điện tử. Các bộ sưu tập này thường là cũ, rất dễ 
rách và quý hiếm nên việc tháo gáy ra để quét hay số hoá không phải là giải pháp tích cực. Vấn 
đề này đã khiến cho The HF Group tìm đến với Kirtas Technologies. 
 
Ông Barb Voyer, Phó giám đốc bộ phận Công nghệ thông tin của The 
b
hoá.” "Nó mở ra khả năng chia sẻ sự giàu có của thông tin với lượng khán giả cực lớn. Chúng 
tôi có thể giao bán thêm dịch vụ số hoá tài liệu đóng quyển và bổ sung vào các dịch vụ truyền 
thống của chúng tôi, dịch vụ này là dịch vụ mới và mức độ rộng hơn." 
 
Thông qua phòng LexiconDS, The HF Group có thể chào tới mọi khách hàng một công nghệ 
hiệu quả chi phí và nhẹ nhàng để số hoá nhan

ịch vụ số hoá với độ phân giải cao đảm bảo nhu cầu tái xuất bản chính xác tất cả các dạng tài 
 ngay cả tài liệu văn bản tiêu chuẩn với màu hoặc đen trắng, hình minh họa hay các tài liệu 

t tay ở phòng thí 

• The HF Group chuyên cung cấp sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ cho khách hàng 
trong lĩnh việc đóng tập các bộ sưu tập thư viện, bảo quản sách báo, tái xu
liệu và số hóa 

Vào 1/2006, ICIBinding Corporation và Heckman Bindery đã sáp nhập và tạo lên The 
HF Group, LLC. The HF Group có trụ sở chính tại Chesterfield, Ohio, Mỹ. 

• Dịch vụ bảo quản Etherington (Eherington Conservation Service), một đơn vị của The 
HF Group, được công nhận quốc tế là một phòng thí nghiệm chuyên bảo quản và bảo 
tồn sách, tài liệu, các tác phẩm viết trên giấy da

• Để có thêm thông tin về The HF Group, có thể tham khảo thêm 
www.thehfgroup.com và www.lexiconds.com  

Công nghệ sao chụp sách Kirtas giúp cho The HF Group có thể sao chụp các tài liệu đã bị giòn 
mục, những tài liệu không thể thích hợp cho việc số hoá theo phương pháp thông thường 
truyền thống. Dùng phần mềm BookScan Editor, the HF Group đã nâng cao được chất lượng 
cho các sản phẩm đầu ra từ những văn bản đã hư hỏng, loại bỏ và giảm thiểu các vết ố và mất 
màu. Ví dụ, những cuốn niên giám học thuật xuất bản hàng năm của quân đội chứa đựng nhiều 
văn bản, cách bức ảnh đen trắng, tranh minh hoạ đã được nâng cao chất lượng lên rất nhiều 
bằng ứng dụng khả năng phân đoạn trang tự động của BookScan Editor.  Phần kỹ thuật này 
giúp phân b n văn bản và hình ảnh trên từng trang tài liệu bao 
gồm cả phầ  minh họa. Phần mềm Kirtas cũng rất dễ hoà nhập 
với các hệ th uyền thống. 

iệt sự khác nhau rất rõ giữa phầ
n chữ chú giải cho ảnh hoặc hình
ống quét của máy dạng phẳng tr
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