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�कॅन�ा�ट �अुल का� ��फगरेशन बकु �कॅनर
(ScanCra� Dual Con�guration Book Scanner)

1� वै�श�े

1�1 सारांश

▸ भारतातील सव���थम (आ�ण स��या एकमवे) आ�ण संपूण�पणे भारतात िडझाइन, िवक�सत व उ�पािदत केललेा
बकु �कॅनर

▸ प�ुतके, कागदप�,े वत�मानप�,े नकाश,े ह�त�ल�खते आ�ण बरेच काही �कॅन कर�यासाठ� �अुल का� ��फगरेशन
(�हरेी�प�रवत�नीय) बकु �कॅनर, तसचे या �कारातील सव���थम� (पटंेट �ि�यते आह,े अज� �मांक: 1785 /
MUM / 2014)

▸ तीन High Resolution DSLR कॅमरेे
▸ V-आकाराच े�लास�टाॅप असलले ेV-आकाराच े�ेडल आ�ण �लटॅ �लास�टाॅपसह, हव ेत��ा वापरता यईेल असे

(removable) �लटॅबडे
▸ �अुल का� ��फगरेशन एकाच �कॅनर म��य ेदोन �कॅनरची काय��मता �ा�त करत े�हणून �क�प खच� (project

cost) ल��णीयरी�ा कमी होतो�
▸ िवना�िव��ंसक (non-destructive) �कॅि �न�गसाठ� िडझाइन केलले,े �ामळेु नवीन तसचे नाजूक आ�ण

मौ�यवान जनुी, �� �म�ळ प�ुतके, कागदप� ेकाळजी पूव�क हाताळली जातात
▸ �कॅन केल�ेया प�ुतका� ची िड�जटल आवृ�ी उ�च �ती�या PDF ि �क�वा इमजे �व�पात तयार केली जाते
▸ दरमहा 1,00,000 प�ेा अ��धक पान ेसहजपण े�कॅन करता यतेात�
▸ मो�ा िड�जटायझशेन �क�पांसाठ� अितशय यो�य
▸ �कॅन आकारः A4, A3, A2

1�2 �कॅन तपशील

▸ माॅडेलः ScanCra� SV4-3C-A2
▸ �कॅन कर�याचा �कार: V-आकाराच ेका� ��फगरेशन आ�ण �लटॅ�बडेचे का� ��फगरेशन (�हरेी�प�रवत�नीय

का� ��फगरेशन)
○ V-आकाराचे का� ��फगरेशन: प�ुतकातील पानांना हळुवारपणे सपाट कर�यासाठ� V-आकारा�या

�लास टाॅपसह V-आकाराच ेआ�धार देणारे �ेडल
○ �लॅट�बेडचे का� ��फगरेशन: द�तऐवजावरील घ�ा व सरुकु�ा हळुवारपण ेसपाट कर�यासाठ�

�लास टाॅपसह, काढता य�ेयासारखा (removable) �लटॅबडे�

▸ �कॅि �न�गचे आकार:
○ V-आकारा�या का� ��फगरेशन वर: प�ुतके, A4, A3 आकारांसाठ�� एकाचवळे� दोन A3 (420mm

x 297mm) आकाराची पान े�कॅन करता यतेात� प�ुतके, मा�सके ि �क�वा कोण�ाही बांधील
�काशनांसाठ� उपय�ुत� एकाचवळे� दोन �वतं� पाने �कॅन होऊ शकतात�

○ �लॅट बेड का� ��फगरेशन वर: � �स�गल A2 (594mm  x 420mm) आकाराच ेद�तऐवज �कॅन करता
यतेात� नकाश,े वत�मानप�,े ह�त�ल�खत ेआ�ण इतर बरेच काही �कॅन कर�यासाठ� यो�य�

▸ अचकू कॅमेरा पो�झशि �न�ग:
○ अचूक �कॅि �न�गसाठ� ३�डायम�शन म��य ेअचूक कॅमरेा संरेखन (alignment).
○ V-आकार का� ��फगरेशनम��य ेA3 पय�त कोण�ाही (�टँडड� ि �क�वा नाॅन��टँडड�) आकारा�या पानांसाठ�

आ�ण �लटॅबडे का� ��फगरेशनम��य ेA2 आकारा�या द�तऐवजांसाठ� कॅम�े याच ेअचूक म��य संरेखन
(centering)

▸ �कॅि �न�गचा वेग:
○ दर ताशी 600+ पान,े (दररोज 4800+ पान)े, �हणज ेदरमहा 1,00,000 �न जा�त पान े�कॅन होऊ

शकतात
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1�3 आॅि��स

▸ कॅमेरे: 3 High Resolution DSLR कॅमरेे�
▸ ले�सः ��के कॅमरेा ��ेरएबल फोकल ल�थ ल�ेससह जोडललेा असतो�
▸ कॅमेरा से�सर: 24 मगेा िप�सले स�ेसर�
▸ �कॅन इमेज आकार: 6000 x 4000 िप�सल�

1�4 संगणक

▸ �कॅनरसाठ� बा� संगणकाची आव�यकता नाही�
▸ �कॅनरम��य ेbuilt-in, high-end computer आह�े  �ात i7-based, 64bit quad core CPU,

8GB RAM, 1TB Hard Disk, High Resolution Monitor, Scanning & Processing So�ware
(preinstalled)  ह ेसव� उपल�ध आह�े

1�5 साॅ�टवेअर

�कॅन�ा�ट�या �कॅि �न�ग आ�ण पो�ट �ोस�े �स�ग साॅ�टवअेर म�धे, वापर�यास तयार अशी उ�कृ� �कारची िडजीटाइ�ड
प�ुतके तयार कर�याची �मता आह�े पो�ट �ोस�े �स�ग साठ� कोणतहेी इतर साॅ�टवअेर, अित�र�त मन�ुयबळ, ि �क�वा
हाड�वअेर आव�यक नाही� �ा मळेु खच� आ�ण वळे यात ल��णीय बचत होत�े

▸ आॅपरे� �ट�ग �स�टम: ि �व�डोज 7 ि �क�वा �ा नंतर�या ि �व�डोज आवृ�ी वर चालते

▸ �कॅन मोड:
○ मॅ�यअुल मोड
○ टाइमर आ�धा�रत आॅटो �कॅि �न�ग मोड

▸ पो�ट �कॅन �ि�या (post scan processing) नमनूा वै�श�े (sample features)
○ साॅ�टवअेर जलद व high-volume �ि�यसेाठ� िडझाईन केले गले ेआहे
○ पानांच ेआॅटो��ा� ि �प�ग आ�ण मॅ�यअुल��ा� ि �प�ग
○ पजे रोटेशन: 0�01 त े359�99 अंश �माणात
○ �ाइटनसे / का� �ट� ा�ट सु�धारणा
○ �वयंच�लत ज�ुया झाल�ेया पानांचा रंग काढण े(auto colour cast removal for old pages)
○ �ि�या सव�, डा�या, उज�या ि �क�वा कोण�ाही एका पानावर के�या जाऊ शकतात
○ �ि�या कोण�ाही पान �णेीवर (page range) लागू के�या जाऊ शकतात
○ पान सामा�यीकरण: �वयंच�लत�पण ेसव�  पानांच ेआकार समान करणे
○ कोण�ाही �ठकाणी पान ेजोडता / काढता यतेात
○ मागील �ि�या पनुस�च�यत करता यतेात (restore previous processing)
○ �वयंच�लत बचॅ म�धे PDF फाई�स ची िन� �म�ती (ए�सपोट�)
○ ए�सपोट� करताना फाईल�या नावांच ेपॅटन� स�े �ट�ग (Customized export �le name patterns)
○ आॅि�कल कॅरे�टर रेक��शन (OCR) साठ� तयार अ�या उ�च दजा��या PDF आ�ण इमजे फाई�स ची

िन� �म�ती
○ मो�ा आकारा�या द�तऐवजांसाठ� िवशषे high-resolution (600+ DPI) �कॅि �न�ग सपोट�
○ आ�ण बरीच अ��धक व�ैश� ेउपल�ध

▸ �कॅि �न�ग फाईल फा� रमॅट
○ राॅ (Raw): TIFF
○ ए�सपोट�/आउटपटु (export /output): PDF, TIFF, JPEG

▸ आव�यक असले तर �ाहका� ना हवी असललेी नवीन व�ैश�े (new features) साॅ�टवअेर म��य ेउपल�ध क�न
िदली जाऊ शकतात�
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1�6  अित�र�त वै�श�े

बकु �कॅनर �कार (Book Scanner Type) िकयो�क (Kiosk) (संगणक आ�ण माॅिनटर ���न सह)

तं��ान िड�जटल कॅमरेा �कॅि �न�ग

इमेज से�सर �चप सीमाॅस (CMOS)

माॅिनटर ���नचा आकार (डायगोनल) (cm) 55cm (22”) Standard Screen with regular keyboard
& mouse (no touch screen)

सपाट इमेज �दान कर�यासाठ� �लास �लेट
(Glass Plate to provide �at images)

उपल�ध (�कॅनर बरोबर समािव�)

�लास �लेट चा आकार 2 �कार समािव� ( V-आकार आ�ण �लटॅ)

�लास �लेटची हालचाल मॅ�यअुल

िड�जटल कॅमे�यांची सं�या 3 (V-आकारा�या �ेडलसाठ� 2, �लटॅबडेसाठ� 1)

�कॅन �े� (उघड�यावर प�ुतकाचे आकार) A2 (�लटॅबडे वर),
A3 + A3 (दोन पान,े V-आकारा�या �ेडलवर)

जा�तीत जा�त प�ुतक जाडी (mm) मया�दा नाही

आॅि�कल �रझो�यशून (DPI) 600+ डीपीआय (��ेरएबल डीपीआय �दान करत)े

�भ� �काशना�या आकारांसाठ� नमनुा  DPI:
A5  (5.82 "x 8.26") = 687 DPI
प�ुतक  (6 "x 9") = 667 DPI
A4 (8.26 "x 11.69") = 484 DPI

मो�ा आकारा�या द�तऐवजांसाठ� 600+ DPI �या
high-resolution images बनव�याचा िवक�प उपल�ध आह�े
कृपया खाली स�ेन 2�2 अंतग�त िदललेा तपशील पहा�

��ेक पाना�या �कॅि �न�ग �ि�येला लागणारा वेळ
(सेकंद �ित �कॅन)

(�कॅन + इमेज �ोसे� �स�ग + �टोरेज)

~4 सकंेद
(��के पाना�म�धील मजकूर, इमजे, �ािफ�स, रंग, शड्ेस यावर
�ा पानाची �कॅन डेटा साईझ ठरत,े �ामळेु पाना�या �ि�यलेा
लागणारा वळे या गो�ींवर अवलंबून असतो आ�ण वगेवगे�या
पानां�या �ि�यलेा लागणारा वळे वगेवगेळा असू शकतो)

�काश �ोत (Light Source) एलईडी (LED)

�कॅन मोड (Scan Modes) रंगीत, � े�केल (�लकॅ & �ाईट पो�ट �ोस�े �स�ग म�धे उपल�ध)
Colour,Gray Scale (black&white available in post
processing)

आॅि�कल झ�म उपल�ध (�कॅनर बरोबर समािव�)

प�ुतक धारक (Book Holder / Cradle) उपल�ध (�कॅनर बरोबर समािव�)
2 �कारच:े  �लटॅबडे आ�ण V-आकाराचा  �ेडल

�कॅि �न�ग दर�यान प�ुतक ��थती पान ेवर�या बाजून ेउघडली जातात (pages open face up)
( �लटॅबडे आ�ण V-आकाराचा  �ेडल, दो�ही साठ�)

पाने पालटणे (Page turning) मॅ�यअुल
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�कॅनर इंटरफ़ेस (�कॅनरसाठ� संगणक कने�न) USB 3.0 and USB 2.0

नेटवक�  इंटरफेस TCP/IP Gigabit fast internet
उपल�ध (�कॅनर बरोबर समािव�)

आ��लकेशन �ो�ाि �म�ग इंटरफेस (API) आव�यक अस�यास उपल�ध क�न िदल ेजाऊ शकते

आउटपटु �व�प (Output formats) TIFF, JPEG, PDF

आॅपरे� �ट�ग �स�टम (Operating Systems) Windows 7, or 10 (64bits)(Windows 10 recommended)

एकूण आकार (W x D x H) (in mm) 1000mm x 950mm x 1140mm  (W x D x H)

वजन (kg) ~50

जा�तीत जा�त उजा� आव�यकता (watts) 260

आॅपरे� �ट�ग तापमान (िड�ी स�) 10 त े40+

आॅपरे� �ट�ग आ��ता (% RH) 30+ (मुं बईतील �ाहका� �या �ठकाणी ३० प�ेा जा�त आ��त�ेया
वातावरणात �कॅनर यश�वी�र�ा काय�रत आह)े

िवनाम�ूय इं�टालेशन, �ा����क आ�ण ��श��ण होय
(इ�टाॅलशेन, �ा����क आ�ण ��श��ण समािव�)

पोट�िब�लटी का� �पॅ�ट आ�ण पोट�बल: िविव�ध �ठकाणी िड�जटायझशेनसाठ�
वाहतूक केली जाऊ शकते

�कॅनर बरोबर समािव� इतर उपकरणे यूपीएस (UPS)

साइटवर सपोट�/हमी (वष�) 3

2.0 DPI आ�ण �टोरेज गणना (DPI & Storage Calculations)

2.1 DPI गणना (Dots Per Inch Calculations)

▸ �कॅन�ा�ट �कॅनर म�धे दोन पान ेएकाचवळे� �कॅन कर�यासाठ� दोन कॅमरेे वापरल ेजातात
▸ ��के आयताकृती पान वयै��तक कॅम�े या�ारे �कॅन केल ेजात�े
▸ दोन कॅम�े यांनी एकाच वळे� दोन पान े�कॅन केली जातात
▸ ��के कॅमरेा ��ेरएबल फोकल ल�थ ल�ेससह संल� केललेा आह�े
▸ ल�ेसची फोकल ल�थ बदलून (ि �क�वा �भ� फोकल ल�थ�या ल�ेस संल� क�न) �कॅन केलले े��े वाढवल ेि �क�वा

कमी केल ेजाऊ शकत�े
▸ DPI कॅमरेा स�ेसर �रझो�यूशन आ�ण �कॅन केल ेजाणारे ��े (scanning area)  यावर अवलंबून असत�े �हणून

ल�ेसची फोकल ल�थ बदलण े(ि �क�वा �भ� ल�ेस वापरण)े यान ेदेखील �भावी DPI बदलता यतेो व �हणून, कॅमरेा
आ�धा�रत �कॅनरवर �कॅन करताना आप�याला प�रवत�नशील (variable) DPI �यव�था �मळत�े

DPI गणनेसाठ� फा� �यु�ला (Formula for DPI calculation):

DPI  = कॅमरेा स�ेसर रेझो�यूशनच ेछोटे आकारमान (िप�सले म�धे)  ÷  �कॅन के�या जाणा� या ��ेाची छोटी बाजू (इंचा म�धे)
DPI = Smaller Dimension of Camera Sensor Resolution in Pixels  ÷   Smaller Side of the Area Being
Scanned in Inches

(वरील फा� �यु�ला कोण�ाही फोकल ल�थ वर लागू होतो)
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नमनुा DPI:  (6000 x 4000 िप�सल स�ेसर �रझो�यूशन असल�ेया कॅम�े यासाठ� )
Sample DPI values: (For camera with sensor resolution 6000 x 4000 pixels)

पानाचा आकार ि �क�वा �कॅन ��े
(Page Size or scan are))

DPI

A5 (5.82” x 8.26”) 687

Book (6” x 9”) 667

A4 (8.26” x 11.69”) 484

A3 (11.69” x 16.53”) 343

A2 (16.53” x 23.39”) 241

2�2 मो�ा आकारा�या द�तऐवजांसाठ� 600+ DPI �कॅि �न�ग उपल�ध

मो�ा आकारातील (उदा� A3, A2 आकारातील) कलाकृती, ह�त�ल�खत,े द�तऐवज आ�ण बरेच �कार यासाठ�
high-resolution images तयार कर�यासाठ� �कॅन�ा�ट �कॅनर म��य ेक�टमाइ�ड, िवशषे उ�शेान ेबनवललेी ि ���टेड
�ीड, ल�ेस एॅडज�टम�ेट आ�ण साॅ�टवअेर सपोट� यांची सिुव�धा उपल�ध आह�े या तं�ान े�कॅन केल�ेया images चा
वापर 600+ DPI �या high-resolution images तयार कर�यासाठ� केला जातो, �ा TIF, JPEG, PDF �व�पात
जतन के�या जाऊ शकतात�

2�3 �टोरेज गणना

हाड� िड�क �टोरेज

▸ �कॅन�ा�ट �कॅनर म�धे इमजे आ�धा�रत PDF आउट�पटु फाईल �हणून तयार के�या जातात
▸ PDF म�धील ��के पान JPEG इमजे फा� रमॅट वाप�न तयार केल ेजात�े
▸ ��के PDF पानाची (JPEG इमजे फा� रमॅट आ�धा�रत) साईझ सा�धारण 200KB असत े(ज�ेा 200DPI वर

ए�सपोट� केल ेजात�े जा�त ए�सपोट� DPI वापर�यास साईझ वाढत)े

��ेक PDF फाईलची  साईझ = (��ेक पानाची साईझ) x (PDF  म�धील पानांची सं�या)

▸ �ि�या (Processing) केल�ेया केल�ेया पानांची नमनुा �टोरेज साईझ:
○ ��के �ि�या केल�ेया पानाची साईझ (JPEG इमजे फा� रमॅट): सा�धारण �ित पान 200 KB
○ 1 TB (1024GB) हाड� िड�कम��य ेसं�िहत पानांची सं�या: 5,000,000 पान े(5 दशल�� पान े)
○ 2 TB (2048GB) हाड� िड�कम��य ेसं�िहत पानांची सं�या: 10,000,000 पान े(10 दशल�� पान)े

▸ राॅ �कॅन (raw scan) केल�ेया पानांची नमनुा  �टोरेज साईझ (आका�इ�ल, द�घ�कालीन �टोरेज �क�पांसाठ�)
○ ��के राॅ पानाची साईझ (TIF इमजे फा� रमॅट): सा�धारण� 25 MB �ित पान
○ 1 TB (1024 GB) हाड� िड�कम��य ेराॅ सं�िहत पानांची सं�या: 40,000 पान े(40 हजार पान)े
○ 2 TB (2048 GB) हाड� िड�कम��य ेराॅ सं�िहत पानांची सं�या: 80,000 पान े(80 हजार पान)े

3�0 अित�र�त मािहती

Website: www.scancra�.in
Customers & Projects: www.scancra�.in/projects.html
Video Demo: www.scancra�.in/index.html#demo
Scanner Photos: www.scancra�.in/images.html
Product documents (brochures, speci�cations etc): www.scancra�.in/brochure.html
Scan Samples: www.scancra�.in/samples.html

अित�र�त मािहतीसाठ�, कृपया संपक�  सा�धा: contact@webgenic.com
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