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MAKSİMUM VERİMLİLİK İÇİN 
OTOMATİK KİTAP TARAYICI



ScanRobot 2.0 MDS®

SiSTEM ÖZELLİKLERİ

Donanım Özellikleri

Yüksek kalite - Otomatik Kitap Tarayıcı

Sadece bir mekanik hareketli parça
* Sağlam ve basit tasarım
* 24 saat vardiya çalışması için uygundur
* Çok uzun ömürlü

Patentli görüntü yakalama teknolojisi
* Benzersiz 60° prizma
* Eşit ve sabit odaklama
* Mekanik kapak yoktur

O SCR olutionsS Gcan ate

Ahşap 60° V tipi kitap beşiği
* 60° ile 100° arasında ayarlanabilir
* Nadir, değerli eski ve yeni kitaplar için

uygundur
* Sert ve soft kapaklar için uygundur

� Hız : Saatte 2.500 sayfaya kadar
� Distorsiyonsuz hassas tarama (prizma teknolojisi)
� Benzersiz 60° V tipi kitap beşiği
� Kolay yer değiştirme için tekerlekler üzerinde kendiliğinden

duran ünite
� Ergonomik tasarım



ScanRobot 2.0 MDS®

AVANTAJLAR

Sayfa çevirme teknolojisi

Patentli görüntü yakalama sistemi

� Hava akışıyla narin ve dokunmasız sayfa çevirme
� Otomatik (Saatte 2,500 sayfaya kadar)
� Süreç izleme ve çift sayfa kontrolü
� Yarı-otomatik çalışma seçeneği
� Kıskaç ve parmak müdahalesi gerektirmeden
� Cam tabla ünitesi kullanmadan
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* Görüntü kayması olmadan tarama
* En küçük kitap açılma açısı - benzersiz 60 ° V şekli

ScanRobot® her sayfayı, kitap boyutundan, 
kalınlığından ve kağıt kalitesinden bağımsız olarak 
kesin, sabit ve maksimum çözünürlükte tarayabilir.

Yüksek kaliteli 60 ° prizma teknolojisi

Kapalı görüntü yakalama ünitesi (optik 400 dpi)

İç LED aydınlatma 

* Ortam ışığından bağımsız
* Minimum kalibrasyon (statik beyaz dengesi)
* Nesne ve odak düzlemi arasındaki sabit mesafe

* Mükemmel homojen sayfa aydınlatması
* Yüksek renk reprodüksiyon indeksi değeri (CRI))
* Isı radyasyon, kızılötesi veya UV ışık yok
* Uzun ömürlü LED teknolojisi



ScanRobot 2.0 MDS®

EVRENSEL, HASSAS ve SAĞLAM

Evrensel - Ciltli eserler için uygun

Yığın Sayısallaştırma için Geliştirildi

� Kitap açılma açısı 60°
� Kitap cildinin fazla gerilmesini engeller
� Basınç uygulamadan tarama
� Hava akımı sayesinde dokunmadan 

sayfa çevirme
� Isı, kızılötesi veya UV radyasyonu 

olmadan LED aydınlatma

Opening angle

Documents
scannable in %

180°

120°

60° S Rcan obot®

Other scanners

Planetary scanners
Scannable only with

can obotS R ®

� Sağlam - 24/7 vardiyalı çalışma için tasarlandı
� Güvenilir - Sadece bir aktif hareketli parça
� Yüksek kaliteli endüstriyel bileşenler
� Uzun sistem yaşam döngüsü
� Dünya çapında müşteriler tarafından denenmiş
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Hassas - tarihi kitaplar için uygundur (14. yüzyıldan itibaren)



ScanRobot
® 

- benzersiz 60° tarama

ScanRobot 2.0 MDS®

TARAMA KALİTESİ - 1/3

� Görüntü kayma yok
� Eğrilik yok
� Dalgalanma yok
� Tam sayfa kenar boşluğu

tarama
� Mükemmel aydınlatma

60°

Planetary tarayıcılar ile karşılaştırma (180° açı ile)

� Görüntü kayma
� Eğrilikler
� Tam sayfa kenar boşluğu
� Homojen olmayan aydınlatma
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ScanRobot 2.0 MDS®

TARAMA KALİTESİ - 2/3

ScanRobot
® 
- prizma teknolojisi

1 görüntü yakalama = 1 tarama sonucu

Avantaj
Düzeltmeye gerek yok!

2 kamera = 2 farklı tarama sonucu

� Tam boyut ve çözünürlük
� Tam renk
� Tam odaklama ve netlik
� Tam beyaz nokta

Yaklaşan zorluklar
� Çözünürlük düzeltme
� Renk düzeltme
� Netlik düzeltme

� Değişen boyutlar
� Değişen çözünürlükler
� Değişen renkler
� Değişen beyaz nokta

Kameralı sistemler ile karşılaştırma 
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TARAMA KALİTESİ - 3/3

ScanRobot 2.0 MDS®

ScanRobot
® -  

- prizma teknolojisi

� Tek sayfa imaj
� Kolay sayfa kenarı algılama
� Kolay kırpma

İmajda istenmeyen görüntülerKitap Bloğu

� Sayfa kenarı algılama zorluğu
� Kırpma ve eğirilik gidermede zorluk

� Kelepçe veya parmak görüntüleri
� Kelepçe / parmak görüntüsünü

yok etme zorluğu

Diğer tarayıcılar ile karşılaştırma
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Gerçek zamanlı görüntü işleme için ScanRobot 2.0 MDS®

ScanGate RT -® GÖRÜNTÜ İŞLEME YAZILIMI

Avantajlar

u

Profesyonel gerçek zamanlı görüntü yakalama ve işleme
ScanGate ®RT yazılımı, tarama işlemi sırasında gerçek zamanlı görüntü işlemeyi mümkün kılar.
Kullanıma hazır çıktı, hız kaybı olmadan tek ve otomatik bir adımda oluşturulur.

Önceden tanımlanmış çıktı seçenekleri
Arşivleme, Sunum ve Yeniden Basım için en iyi uygulama çıktıları.

Taranan ve işlenen görüntülerin canlı görünümü
Önceden tanımlanmış çıktı seçenekleriyle taranan ve işlenen görüntülerin hızlı canlı görüntüsü, gerçek zamanlı kalite 
kontrolüne olanak tanır. 

Verimli iş yönetimi
Profil yönetimi sayesinde yeni işlere temel olması için yapılan ayarlar saklanabilir. Bu da hızlı kitap değişimleri ve 
tekrarlayan işleri (benzer kitaplar) yüksek verimli bir şekilde işlenmesini sağlar. 

Güçlü tanıma ve değerlendirme fonksiyonları
Otomatik sayfa kenarı ve rengi tanıma, metin tabanlı satır algılama, sayfa boyutu, kenar boşlukları değerlendirme

Gerçek zamanlı görüntü işleme araçları
Eğrilik düzeltme, kırpma, döndürme, ekstrapolasyon, ICC profili oluşturma, arka plan homojenizasyonu / 
normalizasyonu, akromatizmin azaltılması, ikilileştirme (dinamik eşik), parlaklık / kontrast adaptasyonu, keskin olmayan 
maskeleme, görüntü ölçeklendirme 
Yüksek kaliteli renk yönetimi - ICC profil standartlarına göre.

Dublin Core üst veri arabirimi - Dublin Core standardına dayalı sabit meta veri xml dosyalarının oluşturulması için.

Çok dilli kullanıcı arayüzü - Yazılım 15 dilde kullanılabilir.

Harici arayüz - Dahili düz yatak tarayıcı (katlanmış haritaların, kapakların vb. taranması için).
Birden çok dosya biçiminde esnek depolama - JPEG, JPG2000*, TIFF, TIFF G4, PNG, GIF, BMP, PDF*, PDF/a*
* Formatlar ayrı bir işlem içinde oluşturulabilir.

GERÇEK ZAMANLI OTOMASYON

� Gerçek zamanlı görüntü yakalama ve işleme
� Arşivleme, Sunum ve Yeniden Basım için

otomatik olarak en iyi uygulama çıktılarının
oluşturulması

� İşlenen görüntülerin canlı görünümü
� Verimli iş yönetimi

Özellikler
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ScanRobot 2.0 MDS (with ScanGate RT)®
®

GERÇEK ZAMANLI ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ

Orijinal

ARŞİV SUNUM TEKRAR BASIMSeçenek

Orijinaline olabildiğince yakın Sunum için görüntüler Yazıcı için optimum kalite

�Dijital miras
�Dijital ana dosyalar

�Dijital kütüphane
�Web (indirilebilir içerik)

�Baskı
�Kitapların yeniden basımı

Çıktı

Hedef

Kullanım örnekleri

Kurallar
(Gerçek zamanlı 
uygulanan fonksiyonlar)

�Görüntü işlemeye izin
verilmeden (90° katları ile
döndürme ve kırpma hariç)

�Sıkıştırılmamış dosya
depolama
(kayıpsız sıkıştırma hariç)

�İyi kontrast ve okunabilirlik
�Arka plan homojenizasyonu
�Eğriliği düzeltilmiş ve kırpılmış

(yalnızca sayfa görünür olmalı,
ancak dış kenar boşlukları
olmamalıdır)

�Kolay erişim ve kullanım için
küçük dosya boyutu

�Beyaz arka planda siyah metin
�Binarize
�Benek giderme
�Eğriliği düzeltilmiş ve kırpılmış

(görünür çerçeve yok)

Özellikler
300 / 400 DPI
24 bit (renkli ICC profil 
TIFF
Yok
Büyük
300 DPI, A4: ca. 26 MB 400 
DPI, A4: ca. 46 MB

300 / 400 DPI
24 bit / 8 bit (renkli / gri tonlama) 
JPEG (opsiyonel: PDF)
JPEG (kayıplı)
Küçük
300 DPI, A4: ca. 1,5 MB
400 DPI, A4: ca. 2,5 MB

300 / 400 DPI
1 bit (siyah ve beyaz) 
TIFF (opsiyonel: PDF) 
CCITT4 (kayıpsız)
Çok küçük
300 DPI, A4: ca. 0,2 MB 
400 DPI, A4: ca. 0,5 MB

Çözünürlük
Renk Derinliği
Çıktı formatı 
Sıkıştırma
Dosya boyutu
(bir sayfa)
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ScanGate RT -® GÖRÜNTÜ İŞLEME YAZILIMI
Kullanıcı arayüzü ve Yazılım eklentileri

Tarama durumu

İşlem panelleri

Tarama arayüzleri Kontrol Paneli

Küçük resimler Ana pencere / Canlı görüntü

ScanGate RT için yazılım eklentileri® (isteğe bağlı olarak temin edilebilir)

OCR Enterprise - SINIRSIZ
130'dan fazla dilde OCR işlerinin otomatik olarak işlenmesi için metin tanıma yazılımı.

RT-Otomatik Toplu İşleme için toplu iş akışlarıTM

Özelleştirilmiş bir işlev grubunun otomatik (gece boyunca) toplu işlenmesi için bireysel 
çözümler.

Gelişmiş görüntü işleme araçları paketi
Renk değiştirme, bulanıklaştırma, tiff etiketi değiştirme vb.

Kullanıcı arayüzü (GUI 15'ten fazla dilde mevcut)
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TMOCR Enterprise - SINIRSIZ
(opsiyonel)

ScanGate RT - YAZILIM EKLENTİLERİ®

OCR Enterprise solution - SINIRSIZTM

Özelleştirme seçenekleri / Esneklik
Önceden yapılandırılmış OCR iş akışları
(iş akışları sabit ; OCR dilleri ayarlanabilir)

Performans
Birden çok OCR işinin toplu işlenmesi

Gothic font (Fraktur) / Korean / Chinese / Arabic / Vietnamese

(excerpt: Afrikaans, Azerbaijani, Bengali, Bulgarian, Catalan, Czech, Cyrillic,
Danish, German, Greek, English, Esperanto, Estonian, Persian, Finnish, French,
Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Georgian, Latin, Latvian, Lithuanian, Nepali,
Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish,
Swedish, Thai, Tibetan, Turkish, Ukrainian, etc.)

Çıktı formatları (varsayılan olarak / standart) 
PDF (PDF/a, multi- and single pages)
TXT (multi- and single page)
XML (hOCR, single pages only)

OCR dilleri
130'dan fazla dil mevcut 

Otomatik metin tanıma

TEXT EXTRACTION

IMAGE

CRO Solutions

Fonksiyonlar / Özellikler

OCR sayfa koşulu
Sınırsız (sayfa limiti yok)

SEARCHABLE PDF JPEG / TIFF
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ScanGate RT - YAZILIM EKLENTİLERİ®

RT-Otomatik Toplu İşleme için toplu iş akışları
(isteğe bağlı olarak temin edilebilir)

Avantajlar ve Faydalar
Özelleştirilmiş RT-Toplu iş akışları, tarama gerektirmeyen periyotlarda (örn. gece, hafta sonları, 
daha uzun tarama araları vb.) otomatik toplu işleme sağlar.* Başka bir çıktı formatı oluşturmak, 
dosyaları başka bir depolama yerine kopyalamak, ek görüntü işleme işlevlerinin yürütülmesi gibi 
bunun içinde özelleştirilmiş sistem fonksiyonları tam otomatik olarak işlenecektir (örneğin bir 
gecede).

Toplu işlemede çeşitli görevlerin otomatik yürütülmesi
Görevler (münferit müşteri talebine göre), son işe kadar sıralı ve otomatik olarak yürütülen 
bir toplu iş ile birleştirilebilir.

Görüntülerin ”RT Çıktısı: Arşivleme” formatında taranması 
Tüm sayfaları sistematik olarak yeniden adlandırma

Zaman alan görüntü işleme işlevlerini gerçekleştirme

Farklı çıktı biçimleri oluşturma

Oluşturulan çıktıyı güvenli bir şekilde hedefine kopyalama

Yedek kopya için veri boyutunu minimuma indirme 

 Disk alanını belirli bir süre sonra boşaltma

Toplu işlem için çeşitli işleri kuyruğa alma
Gün boyunca işler * toplu işleme kuyruğuna aktarılır, gece boyunca işleme alınr.

* İşlerin farklı görevleri, işleme aşamaları, öncelikleri, toplu işlem-iş akışları olabilir.
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Örnek: Renk değiştirme

Gelişmiş görüntü işleme araçları
(isteğe bağlı olarak temin edilebilir)

ScanGate RT - YAZILIM EKLENTİLERİ®

İleri düzey özellikler

� Renk derinliği dönüştürme, renk değiştirme, arka plan kaldırma

� Moiré efektini temizleme, bulanıklaştırma, siyah kenar boşluğu boyama
� Görüntü dosyası çözünürlük ayarı, Tiff etiketi değiştirme, filigran / cetvel / kırpma

işareti ekleme
� Bölünmüş satır algılama, sayfa bölme/birleştirme/ zip birleştirme ve birleştirme

işlemlerini açma
� Sayfaları gruplama (grup adlandırma), sayfa yeniden adlandırma

Bu fonksiyon bir rengi başka bir tanesiyle değiştirmenizi sağlar.

Blue pen removed

Red rectangles removed

Original

O SCR olutionsS Gcan ate



ScanRobot 2.0 MDS®

ÖZELLİKLER VE TESLİM KAPSAMI

Teslimat kapsamı

Teknik özellikler

�1 x  Otomatik kitap tarayıcı Robot® 2.0 (400 dpi optik)
�1 x  Tek tarama için tarayıcı (düz yatak A3)
�1 x  Kontrol Bilgisayar Sistemi(high-end iş istasyonu)
�1 x  EIZO 23“ geniş ekran monitör (kalibre edilmiş renk)
�1 x Monitör, klavye ve fare için entegre tutucu
�1 x  Gerçek zamanlı görüntü işleme yazılımı - ScanGate® RT

* Hız kağıt kalitesine, kitap boyutuna ve genel kitap durumuna bağlı olarak değişebilir.

Opsiyonel ürünler:  OCR Enterprise solutionTM - SINIRSIZ (metin tanıma)

RT-Otomatik Toplu İşleme için toplu iş akışlarıTM 

Gelişmiş görüntü işleme araçları paketi

O SCR olutionsS Gcan ate

- Hız 2,500 sayfa/saat* (otomatik modda)
- Sayfa çevirme süreç izleme ile otomatik (çift sayfa kontrolü dahil), Yarı otomatik,

ağırlıksız mod ve tek tarama teknolojisi

- Aydınlatma
- Açılma açısı (kitap beşişiği) 60 derece (60 ile 100 derece arasında kademesiz ayarlanabilir)

- Çözünürlük
- Renk derinliği
- Görüntü türleri

kullanıcı dostu ve kitap dostu LED aydınlatma (Isı, IR veya UV'ye maruz kalmadan) 
400 dpi (optik) sayfa biçiminden bağımsız olarak sabit çözünürlükte
36-bit
renkli, gri tonlama, siyah/beyaz

- Sayfa formatı (tarama alanı)   minimum (2 kez - otomatik mod): 5 x 5 cm (1,97 x 1,97 inç)
maksimum (2 kez - otomatik mod): 32 x 32 cm (12,6 x 12,6 inç)
tek tarama alanı: 30 x 43 2. cm (11,8 x 17 inç) 

- Kitap boyutu (maksimum) 35.5 x 34.0 cm (13.98 x 13.39 inç)

- Kitap kalınlığı 15 cm'ye kadar (5.91 inç)
- Sayfa kalınlığı kısıtlama yok (önerilen spektrum: 40 g / m² ila 260 g / m²)

- Kağıt kalitesi tüm kağıtlar, ayrıca asit hasarlı ve dalgalı sayfalar

- Kapaklar tüm kapaklar (yumuşak ve sert)

- Kitap yaşı 14. yüzyıldan günümüze

- Depolama formatları jpg, jpg2000, tiff, tiff G4, png, gif, bmp, pdf

- Boyutlar 0,78 x 0,78 x 1,90 m (monitör hariç)
- Ağırlık 260 kg
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National Library, TURKEY
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®

“ScanRobot neredeyse her tür ciltli kitabı tarayabilir (örn. Deri 
kaplı ahşap ciltler, esnek parşömen ciltler, karton ciltler, kalın, 

ince veya sert kağıt). ” 
The Bavarian State Library, GERMANY

“Treventus Mechatronics GmbH çok açık avantajlar içeren bir 
teklif sundu. [...] Değerlendirme grubunun görüşü, başka hiçbir 

tedarikçinin teklifi Treventus Mechatronics GmbH şirketinin 
sunduğu fırsatları sunamayacağı yönünde. ”

Specialists evaluation committee, SWEDEN

"ScanRobot'un eşsiz görüntü alma ve sayfa çevirme tekniği 
özellikle kalın kitaplar için çok uygun. [...] sayfalar kesinlikle 

bozulmadan ve gölgesiz taranabilir [...] sadece birkaç mm cilt 
şirazesine kadar."

Digitization Center Regensburg, GERMANY
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Winner of the European ICT Grand Prize

Innovation prize of the Theodor Kery foundation

1 place in Genius Innovation Awardst

REFERANSLAR 

Awards of Treventus TREVENTUS Mechatronics GmbH
Siebenbrunnengasse 17 / Top 2
1050 Vienna - AUSTRIA - Europe

Tel:  +43 1 890 35 10-02
Fax: +43 1 890 35 10-15

E-Mail: s @treventus.comolutions
www.treventus.com


