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Bookeye 5 V2

V2 Basic l Kiosk l Professional 

Highest scan quality at top speeds 

Three models suit all applications 



• COLOR OVERHEAD BOOK
SCANNER

• SCAN AREA 14% MORE
THAN DIN/ISO A2

• TRUE SCAN TECHNOLOGY, 
NOT A DIGICAM SUBSTITUTE

• FADGI, METAMORFOZE,
ISO 19264-1 COMPLIANT

• 400 DPI RESOLUTION
600 DPI OPTIONAL

• 0.9 SEC FOR A2+ SCAN

• V-SHAPED MAGNETICALLY
COUPLED BOOK CRADLE
OPENS 120° OR 180°

• LASER ASSISTED BOOK
FOLD CORRECTION

• AUTOMATIC FINGER
REMOVAL

• AUTOMATIC CROP AND
DESKEW

• VIRUS PROTECTED 64BIT
LINUX OPERATING SYSTEM

• INTEL QUAD CORE i3 GEN.8
240GB SSD, 8GB RAM

• GIGABIT TCP/IP NETWORK
INTERFACE

• LARGE 21” FULL HD
MULTITOUCH FOR
SIMPLIFIED OPERATION

• VIRTUAL RESCAN, MODIFY
WITHOUT RESCANNING

• LIVE PREVIEW THROUGH
SECOND MATRIX CAMERA

• EASY 3 BUTTON ACCESS
START, SCAN, SEND

• 2 x USB 3.0 PORTS
ACCESSIBLE ON FRONT
PANEL

• EASY INSTALLATION VIA
SCAN2NET

®
 TECHNOLOGY

• OPTIONAL SCAN2PAD
®

HOTSPOT

Máy scan Bookeye® 5 V2 mang lại hiệu quả tối đa trong toàn bộ 
quá trình quét. Khái niệm sản phẩm mô-đun của nó cho phép nâng 
cấp dễ dàng từ kiểu Basic lên phiên bản Kiosk hoặc lên phiên bản 
Professional, tùy thuộc vào ngân sách và yêu cầu quét của bạn.

Tất cả các kiểu máy đều bao gồm màn hình cảm ứng đa điểm full 
HD 21 inch, ba nút điều khiển trực tiếp để quét nhanh và hiệu quả 
và nền tảng công nghệ Scan2Net® nổi tiếng.



  Máy ảnh xem trước trực tiếp để tối ưu hóa vị trí tài liệu trước khi quét Lưu trữ hình ảnh trực tiếp vào bất kỳ thiết bị USB nào qua cổng USB 3.0 

Bookeye
®
 5 V2 Overhead Book Scanner 

Máy quét sách từ trên xuống Bookeye® 5 V2 hiện đã ở thế hệ thứ 
năm, Bookeye® 5 V2 mang lại hiệu quả tối đa trong toàn bộ quá 
trình quét. Được sửa đổi và cập nhật hoàn toàn để thích ứng với 
các tiêu chuẩn công nghệ và môi trường, Bookeye® 5 V2 có camera 
quét CCD độ phân giải cao, độ ồn thấp và một camera ma trận bổ 
sung để xem trước trực tiếp. 
Bookeye

®
 5 V2 is available in three models: 

       The entry level model offers the same scanning 

functionality and speed as the other levels at the lowest possible 

cost. Upgrades to the other models are options. 

       This model includes all of the features of the Basic 

model plus the Scan2Pad
®
 application for scanning and operation 

with any mobile device through the WiFi hotspot. 

       This model includes all of the features of the Basic 

model, but has a higher resolution of 600 dpi and client interface for 

3
rd

 party software to meet the highest quality standards. 

Giá đỡ sách độc đáo cho phép người dùng số hóa sách và tài liệu 
bằng cách đặt chúng nằm phẳng trên giường quét ở góc 180 ° hoặc 
trong giá đỡ chữ V, ở góc 120 ° để xử lý tài liệu nguồn một cách nhẹ 
nhàng và bảo vệ. Hai bên của giá đỡ được ghép từ tính để có thể dễ 
dàng di chuyển gấp sách vào giữa để có kết quả quét tối ưu.
Bookeye là máy quét thân thiện với môi trường nhất trên thị trường, 
chỉ tiêu thụ 1,5W ở chế độ chờ. Đèn LED chất lượng cao của nó chỉ 
sáng lên khi cần thiết, tiết kiệm năng lượng hơn.

Những điểm nổi bật khiến máy quét sách Bookeye® 5 V2 trở 
thành lựa chọn phù hợp cho mọi ứng dụng và Dự án số hóa
• Màn hình cảm ứng đa điểm lớn 21 ”để vận hành và xem trước

có thể được gắn vào máy quét ở ba vị trí khác nhau.
• Màn hình thứ 2 tùy chọn được hỗ trợ để xem trước.
• Hoạt động ở chế độ tối - nâng cao chất lượng quét thông qua ít phản

xạ ánh sáng hơn và cải thiện hoạt động bằng cách giảm mỏi mắt.

• Xem trước Trực tiếp –Xem vị trí tài liệu trong video trực
tiếp để định vị chính xác trước khi quét.

• Hầu hết các giá treo sách linh hoạt, 120 °, 180 °, dịch chuyển ra xa để
đóng sách, dịch chuyển sang trái và phải để có vị trí tối ưu của sách.

• Định dạng đầu ra: PDF, PDF / A, JPEG, TIFF, PNM, PDF
nhiều trang và TIFF, DICOM và nhiều định dạng khác.

• Cân bằng màu kỹ thuật số, gam màu rộng, hỗ trợ sRGB,
Adobe RGB, RGB gốc

• FADGI, Metamorfoze Light, ISO 19264-1 compliant.

• Hoạt động đa ngôn ngữ - hơn 20 ngôn ngữ có sẵn
• ScanWizard chạy trên cảm ứng nội bộ hoặc trên thiết bị

bên ngoài thông qua bất kỳ trình duyệt nào qua mạng.
• Bảo trì từ xa, khắc phục sự cố và cập nhật chương trình cơ sở.

Accessories and Options: 

BE5-SCAN2PAD  Scan2Pad
®
 wireless hotspot. 

BE5-V2-PRO-OPT Upgrade to Professional. 

BSW-P-BE5-01  Batch Scan Wizard Pro License. 

SCAN2OCR Background OCR on scanner. 

BE5-V2-BK-SP12M Full Coverage Warranty, up to 5 years 

of free spare parts and consumables. 

Các ứng dụng của mát scan Bookeye
®

 5

• Bảo quản sách và tài liệu lịch sử nhạy cảm
• Quét báo, tạp chí định kỳ, danh mục và tạp chí
• Quét và lưu trữ hình ảnh vào thiết bị di động với

Scan2Pad

Lĩnh vực sử dụng máy sacn Bookeye
®

 5

• Thư viện, trường đại học, Trung tâm dữ liệu số ...
• Lưu trữ, Chính phủ, Cơ quan đăng ký, Quân đội
• Tát cả các  môi trường văn phòng

Bookeye
®
 5   Models and Bundles 

BE5-V2 Basic – entry level model 

400dpi, V-book cradle, 21” touchscreen 

BE5-V2-KIOSK Kiosk – perfect for self-service applications 

Basic + Scan2Pad
®
, Full Coverage Warranty 

BE5-V2-PRO Professional – 600dpi for demanding applications 

Basic + 600dpi, Full Coverage Warranty 


