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Немечек България и DocuWare AG

Интегрирана система за електронно р р р
архивиране и управление на документи
Основана през 1988 – пионер в областта наОснована през 1988 пионер в областта на 
електронното архивиране
Интегрирани инсталации в повече от 60Интегрирани инсталации в повече от 60 
държави
Дългогодишен партньор на Немечек ООДДългогодишен партньор на Немечек ООД
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Какво НЕ е DocuWare?

Aвтоматизация на библиотечни 
процеси
Регистрация и обслужване на 
клиенти
Каса
Поддръжка на читателски 
баркод картибаркод карти
Заемане на книги
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DocuWare като система за електронен архив
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Основни предимства на подобна система

Организиран архивр р р
Неограничен обем
Мигновен достъпМигновен достъп
Метаданни + Визуализация
ВВъзможност за предоставяне на 
информация и през интернет
Колаборативна научна дейност 
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Национална Библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”

Н б б Р б Б й• Националната библиотека на Република България е най -
голямата библиотека в страната и най-старият културен институт 
в следосвобожденска България

• Съхранение на множество 
редки и ценни материали

Проблемите
• Труден достъп

• Опасност за целостта на 
хартиените носителхартиените носител

• Практически гражданите 
нямат достъп до документите
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Приложение на DocuWare

П• Поетапно сканиране на книги и ръкописи

• Материалите са сигурно запазени в централен архивМатериалите са сигурно запазени в централен архив

• Лесен достъп от всяка точка на света през Интернет

• Вижте сами на: http://www.nationallibrary.bg
• Дигитална библиотека
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Л ИЛесен достъп през Интернет
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Интеграция в интернет страницата Ви
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бКритерии за търсене – по Ваш избор!
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Резултати
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ВВизуализация и навигация
• Прелистванер
• Увеличаване / 

намаляване
П (• Принтиране (може 
да бъде забранено)

• Колаборация заКолаборация за 
научна дейност
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б бИнтеграция с библиотечен софтуер
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Ф СФинансиране – Съвместен проект с Немечек

Г б@ Б бГлоб@лни Библиотеки

Фондация Америка за БългарияФондация Америка за България

Седма рамкова програма

Electronic Information for Libraries

Европеана
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Благодаря за 

вниманиетовниманието

Георги Абаджиев
Тел: +359 2 4210-990
Е-mail: gabadzhiev@nemetschek.bg


