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TÌM CHÍNH XÁC THÔNG TIN

TIẾT KIỆM THỜI GIAN

WHY
USING
THE
NAINUWA®

SYSTEM

?

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Bạn muốn cung cấp truy cập tới dữ liệu dễ dàng?
Bạn tiêu tốn quá nhiều thời gian để nghiên cứu?
Bạn tìm kiếm giải pháp mạnh mẽ và sử dụng đơn giản?
®

NAINUWA giúp bạn tiết kiệm thời gian và thu hút
người dùng!

QUYỀN SỬ DỤNG & TRUY CẬP
DI CHUYỂN SIÊU DỮ LIỆU
TÍCH HỢP OCR
TÙY BIẾN GIAO DIỆN

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
+ Xem trước trực tiếp tài liệu
+ Tất cả nội dung (tài liệu, video, audio) trong một nền tảng
+ Lựa chọn xem và tìm kiếm nhanh
+ Hiệu suất tốc độ cao với mã phần mềm tiên tiến
+ Sử dụng phân hê nguồn mở tin cậy cao
+ Thiết kế thích ứng với máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại thông minh
+ Nhiều tính năng có thể tùy chọn

TÍNH NĂNG

ƯU ĐIỂM

+ Tìm kiếm bên trong trang tài liệu
+ PDF chung của tài liệu được chọn
+ Sao chép văn bản
+ Đánh dấu trang/ tài liệu yêu thích
+ Cắt thông tin và chú thích
+ Tạo tài liệu cá nhân
+ OCR trực tiếp
+ Tạo phụ đề trực tiếp

+ Giao diện đơn giản, trực quan
+ Dễ sử dụng
+ Thu phóng hình ảnh vô cực
+ Tìm kiếm nhanh và tìm nâng cao
+ Tìm kiếm khía cạnh và bộ lọc
+ Đánh dấu trang tài liệu
+ Đánh dấu siêu dữ liệu

Đối tượng sử dụngNAINUWA ®
Thư viện. Trung tâm lưu trữ. Trường Đại học.
Các Bộ. Cơ quan nghiên cứu. Nhà cung cấp dịch
vụ.Nhà xuất bản. Bảo tàng. Phòng trưng bày
nghệ thuật. Phòng kỹ thuật. Văn phòng luật sư &
thuế. Ngân hàng.

LIVE DEMO
Liên hệ: contact@idtvietnam.vn
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VÀ NHIỀU HƠN NỮA...

Awards of Treventus
Winner of the European ICT Grand Prize
Innovation prize of the Theodor Kery

IDT Vietnam
Định Công, Hoàng Mai, Hà
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