
تحويل سلس
docWIZZ هو أول برنامج تحويل يعالج عملية التحويل بأكملها — من استرياد املواد 

التي تم مسحها ضوئياً إىل تصديرها كملفات METS/ATLO — من خالل سري عمل 

واحد وسلس، مام يؤدي ترسيع عملية التحويل كلها وإزالة املخاطر الناتجة عن نقل 

البيانات بني خطواتها. يحتوي  docWIZZ عىل أدوات تحليل تصميم متطورة، ويتميز 

مبحركات OCR الرائدة، ويستخدم بنجاح من قبل أفضل املكتبات وموفري املحتوى يف 

العامل. من بينها مكتبة الكونجرس، املكتبة الوطنية األسرتالية، جامعتي هارفارد وبرينستون، 

أكسيل سربينغر، ماغنوم فوتوس، وبروكويست، وبرايتسوليد.
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انسياب عمل واحد.  بدون قلق
تساعد docWIZZ ماليك األرشيفات واملحتويات عىل تحويل مقتنياتهم القيّمة من املطبوعات إىل مكتبات رقمية 

احرتافية. تتألف هذه العملية من خطوتني: الرقمنة، أي مسح الصفحة املطبوعة ضوئياً، والتحويل، أي التعرف عىل 

كل النصوص، الصور، التصميم واملعلومات الهيكلية املتضمنة. فقط التحويل الدقيق هو الذي يتيح مجموعة رقمية 

غنية بالبيانات الوصفية والقابلة للبحث.

docWIZZ هو برنامج تحويل يغطي كافة خطوات التحويل يف سري عمل واحد. وبهذا يقيض docWIZZ عىل 
عمليات النقل الحرجة بني خطوات التحويل املختلفة ويقلل بشكل واضح من مخاطر فقدان البيانات والوقت 

املستهلك يف اسرتداد البيانات. توفر docWIZZ تحليل تصميم ومحركات OCR متعددة للتعامل مع أي نوع من 

أنواع املنشورات أو اللغات أو نظم الكتابة.

دعم كامل السترياد وتصدير امللفات
تدعم docWIZZ مجموعة كبرية من صيغ االسترياد والتصدير باإلضافة إىل مخططات البيانات الوصفية. صيغ 

االسترياد هي GIF ،JP2 ،JPG ،TIF وPDF وميكنك تصدير )يف خطوة واحدة( ALTO XML ،Mets، ملفات 

 ،MARC ،MIX مخططات البيانات الوصفية هي .EPUBو RTF ،كامل النص XML ،PDF/A-1 ،PDF ،الصور

DC ،MODS، خرائط METS الهيكلية املادية وخرائط METS الهيكلية املنطقية.

فلنعمل معاً عىل إنشاء الفصل التايل

يُستخدم docWIZZ من قبل املكتبات ومقدمي املحتوى األكرث ابتكاراً يف العامل، وهو أيضاً األداة الربمجية املفضلة 

لدى العديد من موفري الخدمات. وحتى اآلن، تم بنجاح معالجة أكرث من 150 مليون صفحة من الكتب والصحف 

باالستعانة بـ docWIZZ، مبا يف ذلك مجموعات من 15 مكتبة وطنية. انضم إىل عائلة docWIZZ واطلعنا عىل 

املزيد عنك وعن مرشوع الرقمنة الخاص بك. 
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