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STRATÉGIA DIGITALIZÁLÁS PUBLIKÁLÁS



célok meghatározása
• megvalósíthatóság
• eredmények felhasználhatósága

specifikáció
• formátum
• felbontás
• színmélység
• mentés
• tárolás

állományvédelmi szempontok
• előzetes állapotfelmérés
• környezet
• biztonság
• szakemberek felkészítése

STRATÉGIA

technológia meghatározása
• digitalizáló céleszköz
• szoftverek
• tárolás
• feldolgozás
• szolgáltatás

költségterv
• eszközök
• munkatársak
• fizikai környezet kialakítása

szerzői jogi kérdések

= Zeutschel + PEDRO
megoldás



dokumentumok kiválasztása
• duplumellenőrzés

képfeldolgozás

feldolgozás
• technikai metaadatok
• bibliográfiai metaadatok

DIGITALIZÁLÁS

szkennelés

mentés
• biztonsági mentés
• szolgáltatott anyag mentése

OCR

minőségellenőrzés



összekötés az intézményi adatbázissal
• metaadatok
• könyvtári integrált rendszer rekordjai

megosztás
• intézményi repozitórium
• hazai digitális gyűjtemény
• nemzetközi digitális gyűjtemény

PUBLIKÁLÁS

jogi státuszok tisztázása

PR
• intézmény
• szociális média
• sajtó visszajelzések feldolgozása
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ScanStudio
mindkét világ legjobbja



szabadon állítható 
kamerapozíció és
világítórendszer

KOMPLEX, RUGALMAS, MODULÁRIS DIGITALIZÁLÓ RENDSZER

• érzékelő: CMOS
• formátum: középformátum
• színmélység: 16 bit

csatornánként
• zár: forgózár

MTBF > 3.000.000
• záridő: 1/50 – 1 sec
• gyújtótávolság: 60-240 mm
• megvilágítás: teljes spektrumú

LED, 500-4500 lx között
• szkennelési idő: 50 ms
• ciklusidő: 3,4 – 6 s
• szabványok: ISO 19264, FADGI, 

Metamofoze
• szoftver: OmniScan 12.10/14
• lapgörbület-korrekció: Perfect

Book 3.0



szabadon állítható
ErgoLED világítórendszer

Phase One cserélhető digitális 
hátfal, cserélhető objektívekkel

cserélhető
dokumentumasztalok

A1 dokumentumasztal

A2 Advanced Plus könyvbölcső

A2 átvilágítóasztal



rendkívül kisméretű eredetik
nagy felbontású másolata
(akár 9000 dpi / 125 lp/mm)

akár tükröződő, fényes felületekről
is pontos, színhelyes, csillogásmentes
képek
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akár 24”, 32”, 42”, 46”, 55”
multi-touch kijelzővel

álló vagy fali konzolon
beépíthető meglévő bútorzatba is

személyre szabható kiegészítőkkel bővíthető,
pl. hangszóró, fejhallgató, szenzorok

interaktív térkép memóriajáték virtuális könyv



▪ személyre szabható tartalom – képek, videók, dokumentumok
▪ az üzemeltetéshez nincs szükség programozóra
▪ felhasználóbarát, könnyen megismerhető felület
▪ illeszthető meglévő kiállításokhoz
▪ cserélhető hardverkomponensek – felkészült a jövőbeni fejlesztésekre
▪ képgaléria (jpg, png)

▪ szerkeszthető képaláírások
▪ teljes képernyős nézet

▪ videó (mp4, avi, mpg, flv)
▪ felhasználóbarát kezelés
▪ korlátozás nélküli videó betöltése

▪ dokumentummegtekintő (pdf)
▪ multi-touch vezérlés (pl. nagyítás)

▪ játékok
▪ kvíz
▪ feleletválasztós teszt
▪ memóriajáték

▪ digitális könyv (jpg)
▪ interaktívan lapozható

▪ interaktív térkép (jpg, png)
• egyedi aktív pontok
• hozzáadott szöveges vagy képi információk
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gesztusvezérelt működtetés

nincs szükség speciálisan digitalizált képekre

személyre szabható:
• tetszőleges méretű kijelzővel – de min. 50”
• meglévő bútorzatba építhető
• könnyen telepíthető



▪ digitalizált dokumentumok, tárgyak interaktív prezen-
tációs eszköze

▪ gesztusvezérelt működtetés
▪ hagyományos, 2 dimenzióban szkennelt dokumen-

tumokból képes 3D-s virtuális köteteket létrehozni



Köszönjük a bizalmat!

172.000+
12.000+

@konyvszkennerek



Köszönöm a figyelmet!

z.meszaros@mikrofilm.hu
+36 30 560 1350


