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THIẾT KẾ TỔNG THỂ
THƯ VIỆN1



Thư viện thông minh cho Mầm non | Tiểu học | THCS | THPT được thiết kế bởi đội ngũ chuyên
gia của Sao Mai Education và các chuyên gia thư viện, giáo dục hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi
nghiên cứu, đánh giá thói quen, sở thích của từng cấp học để đưa ra những giải pháp phù hợp
với chuyên môn cũng như diện tích cho phép bố trí thư viện của các trường học tại Việt Nam.



Không chỉ là kho sách thư viện truyền thống, chúng tôi đã nghiên cứu từng chi tiết nhỏ để biến
không gian thư viện truyền thống thành một không gian học tập, trải nghiệm bổ ích cho các
em. Giúp các em học sinh có thể vui chơi, học tập thoải mái và thu hút các em vào thư viện.

Thư viện thông minh SmartLib không chỉ là không gian thư viện, mà chúng tôi thiết kế để có
thể sắp xếp không gian này thành phòng học ngoại ngữ, phòng STEM, hội trường nhỏ, không
gian thư giãn cho các em.



Không gian chung

Không gian chung trong thư viện là không gian mở, rộng,
thoáng, là nơi gặp gỡ của mọi người khi đến sử dụng thư
viện.
Người dùng có thể ngồi đọc, tự học, giao lưu bạn bè, hay thư
giãn sau những giờ học căng thẳng.



Khu vực học nhóm

Có thể được thiết kế theo nhiều dạng khác nhau
tương đương với diện tích lớn, nhỏ, được trang bị
bàn, ghế, bảng, màn hình tương tác, máy chiếu…
để phục vụ cho việc thảo luận, trao đổi theo nhóm.



XÂY DỰNG GIẢI PHÁP
HẠ TẦNG CNTT2



Không gian tổ chức
trong thư viện thông minh

Xây dựng không gian số cho thư viện thông minh.
Là sự liên hết giữa hệ thống mạng, phần cứng, phần mềm. Phần
cứng ở đây là hệ thống mạng, máy chủ, bộ lưu trữ, máy tính,
máy quét. Phần mềm sẽ giúp tổ chức các bộ sưu tập, hiển thị,
trình bày nội dung cùng với các phần mềm số hóa để chụp tài
liệu, chỉnh sửa hình ảnh..

Cơ sở hạ tầng CNTT
Cở sở hạ tầng CNTT trong thư viện thường bao gồm 3 yếu tố:
• Hệ thống máy tính bao gồm các máy chủ, máy trạm
• Hệ thống phần mềm bao gồm phần mềm hệ thống và

phần mềm ứng dụng
• Hệ thống mạng bao gồm đường truyền dẫn, các thiết bị

và dịch vụ mạng



Ứng dụng trí tuệ nhân tạo
vào thư viện thông minh

VDS EyePro Access 
Giải pháp kiểm soát vào ra thư viện 
bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt 

✓ Nhận dạng khuôn mặt người ra vào thư viện
qua Camera để kiểm soát ra vào

✓ Bạn đọc có thể vào đọc ngay cả khi quên thẻ
✓ Tránh được việc lây nhiễm dịch bệnh qua

thiết bị sinh trắc học vân tay
✓ Vận hành cả ngày và đêm 24/7/365 ngày
✓ Có thể sử dụng Camera sẵn có tại thư viện,

dễ dàng triển khai
✓ Hệ thống quản lý tập trung qua Web cho

phép đánh giá tần suất, thời gian ra vào của
bạn đọc

✓ Phát hiện đột nhập ngoài giờ cho phép
✓ Tích hợp với màn hình LCD, hiển thị thông

báo đến đúng người vào đúng thời điểm, góp
phần xây dựng văn hóa đọc.





PHẦN MỀM QUẢN LÝ
THƯ VIỆN3



Hệ thống quản lý thư viện thông minh đến từ Australia

Liberty là một giải pháp hệ 
thống quản lý thư viện 
hiệu suất cao sẽ phát triển 
và thay đổi theo yêu cầu 
của từng thư viện.



THIẾT BỊ AN NINH &
TỰ ĐỘNG HÓA THƯ VIỆN4



 46 năm trong ngành thư viện

 Tích hợp sản phẩm số

 Các tích hợp bên thứ 3 mạnhmẽ

 Thiết kế UI phầnmềm xuất sắc

 Hỗ trợ và sản phẩm chất lượng cao

 Là Tập đoàn CN lớn Nhất Mỹ

 23.000 khách hàng

Hệ thống thư viện 3M
Trong lịch sử

 100% trọng tâm là thư viện

 19 năm trong ngành thư viện

 Quan hệ đối tác ILS đã thiết lập

 Các sản phẩm sáng kiến

 Xuất sứ từ Đức, đặt văn phòng chính

tại Thuỵ Sỹ

 7.000 khách hàng

bibliotheca
Trong lịch sử

bibliotheca
Hiện nay

 100% trọng tâm là thư viện

 Dịch vụ kỹ thuật số và vật lý

 Quan hệ đối tác bên thứ 3 và ILS 

mạnhmẽ

 Văn hóa cải tiến

 Head office chuyển về Thụy Sĩ

 30.000 khách hàng

Những trí tuệ hàng đầu trong
công nghệ thư viện cùng hợp

tác



v

Mục tiêu của Bibliotheca là
không ngừng cải tiến để cải
thiện năng lực nhằm phục
vụ cộng đồng và khuyến
khích việc học trọn đời.



Công nghệ RFID & EM

Cổng an ninh thư viện



Trạm thủ thư

Máy trạm thủ thư
Tattle-Tape workstation

Máy nạp từ
Tattle-Tape 
resensitizer

Máy khử từ
Tattle-Tape 
desensitizer



THIẾT BỊ KIỂM KÊ SÁCH DÀNH CHO THỦ THƯ

• Giúp thủ thư dễ dàng trong việc kiểm kê, tìm kiếm, quản lý, 
update sách vào hệ thống

• Sắp xếp, dọn dẹp sách vào kệ trở lại nhanh chóng, hiệu quả
• Phát hiện ra sách để sai kệ hoặc sách còn thiếu hoặc tìm ra sách

bị thất lạc dễ dàng
• Cho phép thay đổi trạng thái bảo mật của tài liệu
• Tiết kiệm được thời gian
• Kích thước thiết bị cầm tay: 240 x 180 x 100 (mm)/ 9.5 x 7 x4 

(inch)
• Kích thước ăng ten: 240 x 100 x 12,5 (mm)/ 9.5 x 4 x 0.5 (inch)
• Khối lượng: 636 g/ 22 oz (bao gồm pin)
• Tuổi thọ pin: 4 giờ giữa các lần sạc (thường là 6-8 giờ tùy vào

ứng dụng)
• Mã sản phẩm: HND303805-000
• Mã Pin DLA dự trữ: HND303012-000



TRAM TỰ PHỤC VỤ



KỆ SÁCH THÔNG MINH smartShelf

• smartShelf là giải pháp lý tưởng cho các thư viện muốn tự
động hóa quy trình trả tài liệu, mà lại không có nhiều
không gian và chi phí để triển khai hệ trả sách tự động
phân loại flex AMH

• Được thiết kế để có thể tích hợp vào như nội thất của thư
viện và tùy biến theo yêu cầu, hệ thống smartShelf có thể
được đặt trong khu vực trả tài liệu đặc biệt của thư viện,
nơi có lượng khách qua lại cáo

• Sử dụng ăng ten RFID được tích hợp vào kệ sách,
smartShelf ngay lập tức xác định các tài liệu được trả, tự
động kích hoạt bảo mật trên tem RFID và xóa các tài liệu
đó khỏi tài khoản của khách hàng. Chỉ định khu vực trả lại

• Nhiều khách hàng có thể trả tài liệu đồng thời cùng lúc
• smartShelf sẽ tự động hóa phần còn lại của quy trình
• Nhân viên sẽ ngay lập tức được thông báo khi các tài liệu

được trả lên kệ và tài liệu sẵn sàng cho người dùng khác
mượn



Thư viện điện tử đám mây cloudLibrary



GIẢI PHÁP SỐ HÓA
TÀI LIỆU THƯ VIỆN5



GIẢI PHÁP VÀ QUY TRÌNH
SỐ HÓA TÀI LIỆU THƯ VIỆN

Quét tài liệu giấy 
bằng máy scan 

chuyên dụng

Tài liệu sau khi số hóa ở 
định dạng PDF, hình ảnh
(không thể tìm kiếm nội dung hay 

chỉnh sửa)

Dùng phần mềm OCR 
để nhận diện ký tự 

hình ảnh scan

Xuất ra tài liệu PDF 
2 lớp (PDF có thể 

copy text & tìm kiếm)



Indus được thành lập năm 1982, trụ sở đặt tại Wisconsin, 
Hoa Kỳ, hiện là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp & các 
loại thiết bị số hóa tự động tài liệu uy tín hàng đầu thế giới.

GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ SỐ HÓA TÀI LIỆU THƯ VIỆN

BookScanner 5005 max

• Hai ống kính có độ phân giải cao
• Hai cảm biến hình ảnh CCD độ phân giải cao 7500

pixel x 3 Line
• Dải đèn di động với đèn LED trắng công suất cao
• Tích hợp giá đỡ sách tự điều chỉnh với kính che chắn
• Scan các loại tài liệu lên đến 61cm x 91.1cm.
• Có thể quét được cái loại sách có gáy dài lên đến 10cm
• Chế đô scan hai hướng
• Tốc độ scan màu xấp xỉ 2.5s ở độ phân giải 400 DPI
• Có thể scan các loại sách phẳng, các loại sổ cái lớn,

bản đồ, bản thảo, giấy cuộn khổ lớn, bản vẽ kỹ thuật...
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MÁY SCAN SÁCH CHUYÊN DÙNG INDOTA 

1. Sự kết hợp giữa phần mềm và phần cứng tạo điều kiện
thuận lợi cho việc áp dụng sách giấy. Sách không bị
ép, hai trang hình ảnh hiển thị rõ ràng và phẳng mà
không cần tháo rời sách, hai trang độc lập với nhau

2. Tài liệu giảng dạy trên giấy có thể được sử dụng cho
những bài học đa phương tiện, mà không cần đến phần
mềm giáo trình, giúp giảm bớt gánh nặng cho giáo
viên. Không tuân theo phiên bản sách giáo khoa hoặc
giới hạn môn học. Bù vào những khoảng trống trong
việc áp dụng sách giáo khoa vào dạy học đa phương
tiện

Thiết kế mặt quét chữ V – dễ dàng
đặt sách & tránh làm gãy gáy sách



ĐẠI DIỆN ĐỘC QUYỀN TẠI GIA LAI – KON TUM


