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Array sensor
400 / 600 dpi scanner – custom dpi OEM camera

e-Scan OS

A3++

CopiBook

OS A3

Suprascan

Quartz

A1

Suprascan

Quartz

A0Copibook

V-Shape

A2/A1

Suprascan

Quartz 

2A0

Linear sensor
400 / 600 dpi

Скенери i2S: Най-голямото конкурентно портфолио

Eagle or

E-Xtra

OEM

CopiBook

OS A2

CopiBook

OS A1



CopiBook OS A1
Скенер, формат А1 от семейството на CopiBook Open System
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71 или 156 мегапикселови камери

• Без механичен спусък

• 300 dpi или 400 dpi оптична резолюция по целия формат

• True Color технология с E-XTRA камера

• Без моаре ефект с E-XTRA (400 dpi)

LED Осветление

3 източника за по-добра хомогенност на изображението

2 позиции в зависимост от това дали се работи с или без везната 

за книги

• Самоотварящо се и самозатварящо се притискащо стъкло с 

възможност за паркиране

• Сканирането започва когато стъклото е затворено

• Автоматично отваряне когато сканирането е приключило

Моторизирана везна за книги

• Поема книги до 20 см / 20 кг

• С възможност за преместване с цел получаване на по-голяма 

площ за сканиране

• Система за автоматично балансиране

• Автоматично освобождаване на притискащото стъкло

• Движение нагоре и надолу

• Управление от предния панел (при моторизирана везна за 

книги)

Описание
CopiBook Open System A1
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Производителност

• Време за сканиране < 1 сек. / време на целия цикъл < 5 сек. при 300 

dpi (EAGLE камера)

• Време за сканиране < 4 сек. / време на целия цикъл < 11 сек. При 

400 dpi (E-XTRA камера)

• Едно и също време на сканиране независимо от формата

Лесна употреба и подобрено преживяване за потребителя

• Предварителен преглед в цвят в реално време

• Автоматични функции: 

 Автоматично разпознаване на формата

 Автоматична калибрация

 Автоматичен фокус

 Автоматично време на експозиция

 Корекция на осветеността в реално време

 Автоматично стартиране на сканирането след затваряне на 

стъклото

• Вградени обработки на изображението

• Limb Capture интерфейс за управление на скенера

Конфигурируем

• Везната за книги може да се демонтира и да получите по-голяма 

площ на сканиране

Основни
характеристики

CopiBook Open System A1



Основни функции CopiBook Open System A1

E-XTRA Camera

400 dpi

CopiBook OS A1 XD

EAGLE Camera

300 dpi

CopiBook OS A1

Избор на камера

CopiBook Open System A1 може да бъде конфигуриран 

с някоя от двете посочени камери



Гамата LIMB: Глобални софтуерни решения



LIMB

Processing:

Решение 

„Всичко в 

едно“

Софтуер за обработка на сканираните изображения, който Ви 

позволява да постигнете изключителна производителност и 

ненадминато качество на готовия продукт!



Най-важното:

• Всички обработки на 

изображенията се 

изпълняват автоматично 

и на групи

• Табло за управление за 

наблюдение на прогреса 

на всяка една от 

задачите в процеса на  

дигитализация



LIMB PROCESSING: 
Обработка на изображенията

 Уникални възможности за обработка на изображенията:

 Премахване на фона

 Премахване на кривините на страниците

 Корекция на осветеността

 Сегментиране на изображенията

 Автоматизирани и ръчни алгоритми за стандартни 

обработки на изображенията: изправяне, изрязване, 

преоразмеряване, бинаризиране и др.

 Макро редакции за автоматично обработване на

изображения в партиди



Корекция на 

кривината на 

страниците



Изчистване на 

изображението



Подобрена 

корекция на 

осветеността



Откриване на повече 

от една зони

• Откриване на няколко 

различни зони в едно 

изображение

• Изрязване на 

отделните зони в 

индивидуални 

изображения



LIMB Processing:

Контрол върху 

качеството

• Автоматизиран контрол върху качеството чрез 

анализ на изображенията:

• Замъгленост

• Преекспониране

• Частично сканирани изображения

• Отбелязване на дефектите в изображенията и

рапортуване в удобен за потребителя

интерфейс

• Управление на повторното сканиране за лесно

вмъкване на нови изображения



Автоматично 

създаване на 

съдържание на 

книгата



I.R.I.S OCR 

engine

ABBYY Fine 

Reader 9, 

10 (като 

опция)

LIMB PROCESSING –

OCR & OCR корекция



PDF 

(Searchable, 

PDF/A)

TIFF, JPG, JP2 

(compressed 

and lossless)

METS, DC, 

MODS, MARC, 

ALTO

Генериране 

множество 

изходни 

формати с един 

клик



LIMB Processing: Основни функции на кратко

• Уникален инструмент за изпълнение на всички задачи 
по целия път от улавяне на изображението до неговото 
публикуване

• Лесна за употреба платформа за обработка и конверитране
на документите

• Включва всички специфични инструменти за 
създаване, обогатяване и управление на метаданни

• Предлага висока скорост (64 битово ядро) & Партидна 
обработка

• Завършен инструмент за управление на работата на 
екипа

Възможност за 

безплатен тест!



Създайте своя 

собствена 

дигитална 

библиотека с

LIMB Gallery



Управлявайте своите колекции в интернет 
пространството
LIMB Gallery ви предоставя напълно функционална онлайн 
базирана платформа за лесно управление на колекциите ви, 
чрез употребата на обикновен уеб браузър, с която можете 
да:

• Да ъплоудвате единични или множество документи с 
разнообразно съдържание под формата на цели партиди

• Да създавате, обновявате, обогатявате метаданни и записи

• Да организирате съдържанието на сайта си в категории и 
колекции

• Да ъплоудвате и управлявате вашите медиа файлове: в 
това число изображения, PDF документи, аудио файлове, 
видеа, 3D обекти

• Да управлявате съдържанието на своя уеб сайт: да 
добавяте информация за себе си, да публикувате новини, 
за създаване на онлайн изложби и т.н.

• Да определяте дали достъпът до отделните документи, 
колекции, страници ще бъде публичен или частен (за 
определени потребители)

• Да прилагате направените по съдържанието на сайта 
промени бързо и лесно с функцията за групово действие



Мощен търсещ 
механизъм

Фасетирано търсене

– Потребителят може бързо да „стесни“ 
търсенето си в колекциите

– Фасетите динамично се захранват от 
метаданните, които вие сте задали

Разширена езикова поддръжка

– Повече от 20 поддържани езика

– Разширени функции като: корекция на 
правописа, предложения от 
търсачката от типа на «имахте
предвид?» или на принципа на 
подобното звучене



Пълнотекстово
търсене

• Пълнотекстовото търсене търси съвпадение
както цялото съдържание на сайта, така и
съдържанието на самите документи,
публикувани в него. Благодарение на мощния
търсещ механизъм, вграден в платформата,
както и поддръжката на различни езици,
пълнотекстовото търсене също предлага
корекции на правописа на търсените думи,
предложения за подобно звучащи думи и т.н.

• Текстовото търсене може да се прави сред:

• Метаданни

• Текст

• Показалец



ПОКАЗВАНЕ на 

резултатите от 

търсенето в няколко 

измерения

Под формата на 

детайлизиран списък на 

резултатите

С геолокация на 

документите, уточняваща 

тяхното местоположение

С показване на времева 

линия, указваща датата 

на създаване на 

документите



Детайлизиран 
списък на 

резултатите



Геолокация на 
документите



Показване 
на 

времевата 
линия



Отзивчиви 
спрямо Вашите 
нужди и лесни 
за адаптиране 

дизайни



• Захранвайте Инциативата Отворени Архиви 
за: 

• Създаване, управление и публикуване 
на поредица от метаданни, които да 
бъдат достъпни за Вашите партньори

• Добивайте от Инциативата Отворени Архиви 
за: 

• Обогатяване на Вашата библиотека с 
метаданни от Вашите партньори

Предоставяйте съдържание към 
големите агрегатори на данни



Хостинг решения за LIMB GALLERY

• На място, предоставено от клиента

• Клиентите осигуряват нужната 
инфраструктура според 
предоставените им изисквания

• Инсталацията и конфигурацията 
се осъществяват от нас

• Лиценз с включен хостинг

• Напълно хоствано решение, 
осигурено от Райс или i2S

• Клиентът притежава лиценза, но 
заплаща годишни такси за хостинг 
услугата, в зависимост от обема на 
документите си



• The BnF is one of the largest public and research libraries 
in the world.

• Started to digitize in the 90’s (intern & outsourcing)

• Have their own digital library platform, known as Gallica, 
containing about 4 million digitized objects. 

• 3 buildings with production digitization equipments (more 
than 30 scanners among which:

• 2 Quartz A1 (2 Suprascan A1 II) 

• 1 Quartz A1 V

• 2 CopiBook OS (10 CopiBook)

• 2 CopiBook V Shape A1 

• 2 CopiBook V Shape A2

• 2 Suprascan A0

• 1 Digitizing Line

• New tender launched in 2019 with Metamorfoze image tests 
to pass and i2s was selected and supplied 2x CopiBook OS, 
Quartz A1, 2 Quartz A1 V, 2x CopiBook V Shape A2

• Possibility to scan texts in the binding was also a key feature



Благодарим Ви!


