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 Knygų skeneris skaitytojams  
    ir darbuotojams   
 
 Kopijuoji tai,  ką realiai matai 
 
 Elektroninės kopijos  

vizualinė kontrolė 
 

 Spalvotas ir pustoninis 
skenavimas formatu iki  A3 

 
 Paprastas valdymas - meniu 

lietuvių kalba 
 

 Automatinė kopijų  apskaita 
 

 Ekologiška technologija 
 

 
Knygų skeneris e-kopija – tai įrenginys skirtas skaitmenizuoti  knygas, žurnalus, 
laikraščius bei kitus susegtus dokumentus.  Skenavimas atliekamas bekontaktiniu 
būdu , nes skenuojanti matrica yra virš originalo. Taip skenuojant leidiniai apsaugomi 
nuo pažeidimų ir susidėvėjimo. Skenuojant užtenka paprasčiausiai versti puslapius 
nes skeneris turi automatinę ekpozijos ir fokusavimo kontrolę.  Skenuojamas vaizdas 
atvaizduojamas  monitoriuje realiame laike. Nuskenuotą vaizdą galima pasididinti ir 
pasitikrinti  jo kokybę prieš  įsirašant  elektroninę kopiją. Skeneris turi įmontuotą LED 
apšvietimą, kad būtų galima  dirbti  ir nepakankamai  apšviestose patalpose. 
 
Skaitytojai gali savarankiškai nusiskenuoti reikalingą leidinį ir įsirašyti elektroninę 
kopiją  į USB atmintinę.  Skenavimas paprastas ir patogus nes pranešimai ir  meniu 
lietuvių, anglų arba rusų  kalbomis. Bibliotekos darbuotojai gali įsirašyti elektroninę 
kopiją į kompiuterį tinkle  ir vėliau pateikti ją skaitytojams jau elektroniniame formate.  
Skeneris e-kopija turi  apskaitos programinę įrangą, kuri  suteikia skaitytojams 
prisijungimo kodus, nustato limitus ir atlieka skenavimų apskaitą. Biblioteka pati gali 
nuspręsti, kokio dydžio mokestį imti iš skaitytojų už skenavimą. 
 
Skenerio e-kopija video prezentaciją galite pažiūrėti internete  adresu : 
http://www.youtube.com/kopijavimosistemos . 
 
Skeneris e-kopija papildo automatinio kopijavimo aparatus, dabar naudojamus 
bibliotekose skaitytojų savitarnai. Dažnai skaitytojams patogiau turėti  elektroninę , o 
ne popierinę kopiją.  Nes elektroninės kopijos maža kaina, paprastas saugojimas, 
greita paieška, patogus perdavimas bei dauginimas. e-kopija - tai šiuolaikinė 
ekologiška technologija , kuriai  nereikia popieriaus, tonerio , nekelia triukšmo, 
neteršia aplinkos  ir  taupo elekros energiją. 
 



 

     Nauda  bibliotekai 
 

 Nauja paslauga skaitytojams 
 Patogus įrenginys darbuotojams 

skaitmenizuojant  leidinius  
 Apsaugo leidinius nuo pažeidimų ir 

susidėvėjimo 
 Paprasta kopijų apskaita ir 

apmokestinimas 
 Nereikia  jokio aptarnavimo 
 

 

Nauda  skaitytojui 
 

 Greitas ir patogus skenavimas 

 Maža elektroninės  kopijos kaina 

 Kokybiškos spalvotos elektroninės 
kopijos formatu iki A3 

 Paprastas naudojimas ir atsiskaitymas 

 Meniu lietuvių kalba 

 
 

e-kopija  techninė  specifikacija 
 
Nuskaitanti matrica  CMOS  12, 2 mln. taškų 
Optinė skenavimo raiška 244 dpi 
Automatinė ekspozicijos kontrolė 
Automatinis vaizdo fokusavimas 
Originalo / kopijos formatas –  A4 arba  A3 
Originalo storis iki 40 mm 
Procesorius   Intel®  Atom™ D425 

- atmintis  2GB   
- HDD  280 GB 
- Operacinė sistema Windows®  7 Professional   
- LCD  monitorius  17“, klaviatūra,  ‚‚pelė“ 

Išorinės jungtys : 
- USB 2.0 prijungti   klaviatūrai  
- USB 2.0  prijungti USB  atmintinei  
- RJ 45 prijungti tinklui Ethernet  100/1000 BaseTX   

Programinė įranga : 
- automatinis vaizdo apdorojimas 
- automatinis kodų suteikimas ir atliktų kopijų apskaita 
- nuotolinis programinės įrangos atnaujinimas 
-    pasirenkamos  meniu  kalbos – lietuvių / anglų / rusų 

Kopijuojamas vaizdas matomas monitoriuje  realiame laike 
Kopijos įrašymas į USB atmintinę arba į kompiuterį tinkle; 
Kopijos formatai : JPEG , PDF arba Multipage PDF, spalvotas , pustoninis 
Įmontuotas LED apšvietimas 
Užrakinama konstrukcija apsauganti vidinius komponentus 
Maitinimas  220V 50Hz 
Naudojamas galingumas 60 W 
Darbo aplinka nuo + 10º С iki + 35º С  
Gabaritai :   43 x 42 x 87 cm 
Svoris 16 kg. 
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