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Ψ η φ ια κ ή  Βιβλιοθήκη, XEROX-ΛύσειςΔημιουργίαςκαι
Διαχείρισης

Digital Library, XEROX  -  Document Capture and
Management Solutions

* Η εισήγηση αυτή ε ίν α ι διαθέσιμη σε powerpoint, στο web site της  
βιβλιοθήκης του Π α νεπ ισ τ η μ ίο υ  Μ α κ ε δ ο ν ία ς  (Βλέπε http://www.lib.iiom.gr>

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Είναι γνωστή η πρωτοπορία της XEROX όσον αφορά στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών και στην προώθηση λύσεων, οι οποίες καλύπτουν 
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εξειδικευμένες ανάγκες στο χώρο της παραγωγής και διαχείρισης των 
εντύπων.

ABSTRACT

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των λύσεων αυτών πηγάζει από σειρές 
μελετών και ερευνών σε συνεργασία με τους παράγοντες της ίδιας της 
αγορά στην οποία απευθύνονται, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα αυτών.

Η  XEROX όσον αφορά στο χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 
διαθέτει εξειδικευμένη σειρά λύσεων οι όποιες καλύπτουν κατά τον 
καλύτερο τρόπο τις ιδιαίτερες ανάγκες του τομέα.

Οι πλατφόρμες DigiPath και DigiBook της XEROX, αποτελούν 
λύσεις δημιουργίας και διαχείρισης μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης, 
εξασφαλίζοντας την ασφαλή διαφύλαξη του γνωστικού υλικού αλλά και 
την ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση του στους χρήστες, μέσω 
τοπικών δικτύων ή του διαδικτύου.

Παράλληλα, οι σύγχρονες παραγωγικές μονάδες ψηφιακής εκτύπωσης 
και βιβλιοδεσίας εξασφαλίζουν την ποιοτική αναπαραγωγή του 
ψηφιακού υλικού και τη διανομή του σε φυσική μορφή.

Η  XEROX αποτελεί ιδανικό συνεργάτη για τις Ακαδημαϊκές 
Βιβλιοθήκες, διότι πλαισιώνει τα προϊόντα και τις εξειδικευμένες λύσεις 
της, με υψηλή τεχνογνωσία, εμπειρία στο χώρο, ποιοτικές υπηρεσίες 
και διαρκεί υποστήριξη

XEROX is well known, for the development and launch o f products 
and solutions dedicated to specialized areas o f the production and 
management o f Documents.

The planning and development o f these solutions are a result o f 
research and communication between Xerox executives and 
representatives and executives from the market.

Concerning University Libraries, XEROX offers a dedicated range o f 
products that perfectly support the specialized needs o f the sector.

DigiPath and DigiBook platforms o f XEROX, consist total solutions 
for Document Digitalization, Capturing, Archiving 'and Management 
o f a Digital Library. These platforms assure the safe archiving o f the 
information that a library owns, as well as the electronic management 
and access o f the information, through local networks and Lntemet.

Ln parallel, XEROX offers a great range o f digital production 
publishers in order to provide to end users quality hard copies o f the 
information, that is electronically saved and managed.
XEROX is a strategic partner for University Libraries, offering 
specialized solutions, knowledge and expertise in this area, quality 
services and constant support.
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