
Η AMS ιδρύθηκε το 1980 με βασική δραστηριότητα την Μελέτη και Οργάνωση Αρχείων. Πρωτοπορώντας, εισήγαγε την χρήση 
των microfilms στην αποθήκευση και διαχείριση αρχείων.  Παρακολουθώντας την εξέλιξη της Τεχνολογίας  επεκτάθηκε στον 
χώρο της ψηφιοποίησης και ευρύτερης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης - επεξεργασίας και τεκμηρίωσης  αρχείων παρέχοντας 
υπηρεσίες τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα.  Διαθέτοντας ήδη  35ετή εμπειρία στον χώρο και κατέχοντας την 
απαιτούμενη κατά περίπτωση εξειδικευμένη τεχνογνωσία, η AMS έχει ψηφιοποιήσει / αρχειοθετήσει πάνω από 300.000.000 
έγγραφα κάθε τύπου και έχει παραδώσει πάνω από 1000 ολοκληρωμένα έργα σε Δημόσιους φορείς (όπως η Βουλή των 
Ελλήνων, Ο.Η.Ε., ΥΠΕΘΑ, ΥΠΕΠΘ, ΥΠΕΣ , ΥΠΠΟ κ.α.) και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στόχος της AMS η συνεχής βελτίωση των 
υπηρεσιών που παρέχει, επενδύοντας συνεχώς σε ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους.

Since 1980, A.M.S Archiving Systems LTD is operating mainly as a microfilm & scanning service bureau, providing full-scaled archiv-
ing solutions for small & large Private or Public Organizations. Further on, the company’s area of expertise expanded in the sector 
of Document & Content management, providing combined microfilm and digital archiving solutions. Our clients are Public and 
private organizations, Ministries, Hospitals, Banks, Construction companies, Libraries, Historical Archives & Museums, etc.

Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού / Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων.
Digitization of archival material / Electronic Document Management.

●	Ψηφιοποίηση εγγράφων και σχεδίων (Α7-Α0+) με ταχυσαρωτές σε bw, greyscale, color.
 Digitization of documents and drawings (Α7-Α0+) using high-speed scanners in bw, greyscale, color.
●	Ψηφιοποίηση βιβλιοδετημένων τόμων με χρήση εξειδικευμένων book scanners που εξασφαλίζουν :
 Digitization of bookbinded volumes, using specialized book scanners that ensure :
 ►	Άριστη αναγνωσιμότητα, σε bw, greyscale, color.
     Εxcellent legibility in bw, greyscale, color.      
 ►	Ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων και αρχειακού υλικού με ιδιαιτέρως σημαντική πολιτιστική αξία.
      Digitization of historical records and archival material with particular important cultural value.
●	Ψηφιοποίηση ρολλών μικροφίλμ 16 & 35 mm καθώς και μικροφισσών σε b/w, greyscale.
 Digitization 16 & 35 mm roll microfilms as well as microfiche in b/w, greyscale.
●	Σάρωση χαρτών μεγέθους έως 2xΑ0
 Digitization of book folded maps up to size 2xA0
●	Σάρωση ιστορικών χειρογράφων και τεκμηρίων
 Digitization of historical manuscripts and documents
●	Σάρωση και επαγγελματική φωτογράφηση έργων τέχνης και αντικειμένων πολιτιστικού ενδιαφέροντος
 Digitization and professional photo shoot of artworks and objects of cultural interest.
●	3d scanning & image rendering
 3d scanning & image rendering
●	Time - lapse photography services
 Time - lapse photography services
●	Σάρωση Φωτογραφιών και Slides
 Digitization of Photos and Slides
●	Σημασιολογική ανάλυση και υπηρεσίες ανάκτησης περιεχομένου / Εννοιολογικός Χαρακτηρισμός Εγγράφων
 Semantic analysis and content management services / Indexing
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●	Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων Μονοτονικού και Πολυτονικού Συστήματος (OCR)
 Optical Character Recognition Services (OCR)
●	Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Τιμολογίων
 Electronic invoicing, Invoice Processing and Management
●	Επεξεργασία και Διαχείριση φορμών
 Forms Processing and Management
●	Επεξεργασία και Διαχείριση Περιεχομένου για Ψηφιακά Αποθετήρια
 Content Management for Digital Repositories
●	Υπηρεσίες Καταλογογράφησης και επιστημονική τεκμηρίωση
 Cataloguing and documentation services
●	Παραγωγή μικροφίλμ, και εμφάνιση όλων των κατηγοριών (16mm/35mm/16-35 mm 300 mrt )
 Microfilming Services (16mm/35mm/16-35 mm 300 mrt )
●	Εγγραφή μικροφίλμ από ψηφιακά μέσα
 Microfilming from digital archives / long term preservation 
●	Αποθήκευση και Διαχείριση Φυσικού Αρχείου
 Physical archives & management services

Προμήθεια Συστημάτων ψηφιοποίησης - Λογισμικό διαχείρισης εγγράφων – Ροή εργασίας
Supply of digitization systems - Document Management software – Workflow models

Indexing- DataEntry- Καταλογογράφηση- Διαχείριση περιεχομένου
Indexing- DataEntry- Cataloguing- Content management

●	Εισαγωγή δεδομένων (data entry) και εννοιολογικός χαρακτηρισμός εγγράφων (indexing) σε προηγμένες βάσεις    
 δεδομένων
 Data Entry and Indexing in advanced databases
●	Επεξεργασία και αρχειοθέτηση εγγράφων με χρήση τεχνολογιών OCR/ICR για την δημιουργία αναζητήσεων ελευθέρου
 κειμένου με λέξεις - κλειδιά (full text retrieval)
 Processing and archiving documents using OCR/ICR technologies - full text retrieval
●	Σχεδιασμός εντύπων και φορμών καταχώρησης δεδομένων
 Creation of data entry forms / recognition systems
●	Μετάπτωση δεδομένων και ψηφιοποιημένων εγγράφων σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα
 Migration of data and digitalized documents in advanced information systems
●	Electronic Publishing αρχείων σε CD/DVD format, e-Books
 Electronic Publishing services to CD / DVD format, e-Books
●	Καταλογογράφηση Ιστορικών Αρχείων βάση διεθνών προτύπων (isad/διπαπ)
 Cataloguing of Historical Archives based on international standards (isad)

Αρχειοθέτηση και Διαχείριση Φυσικού Αρχείου
Physical Archives Storage & Management Services:  A.M.S. offers document archive and record management facilities operating in 
Athens. We provide secure off-site storage and a scheduled collection & retrieval service, for archive documents and live filing.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για θέματα Αρχείου
Consulting Services

Μικροφωτογράφηση αρχειακού υλικού 
Archival Material Microfilming

Η τεχνολογία της μικροφωτογράφησης περιλαμβάνει δύο κυρίως μορφές, ανάλογα με τους τύπους των εγγράφων που πρόκειται να 
μικροφωτογραφηθούν :
Microfilming technology includes two main forms, depending on the types of documents to be microfilmed :
●	Mικροφωτογράφηση σε φιλμ των 16 ή 35 χιλιοστών
 Microfilming on 16 or 35 mm films
●	Mικροφωτογράφηση σε μικροφίσσα (microfiche):
 Microfilming on microfiche



It is probably the most beneficial 
A1 scanner in the market. It handles 
books, newspapers, photographs, 
maps, and any other bound or un-
bound originals easily. Captures orig-
inals at a resolution of up to 1200 dpi 
over the entire scanning range. More-
over the The SCAN MASTER 1 can be 
upgraded to robotic scanning. This is 
unique in the industry!

SMA proudly presents the first Archive 
Writer in the world that can produce 16 
and 35 mm roll film as well as microfiche. 
This is the first product of its kind which 
offers the best possible flexibility. The 
base unit is equipped with a 16 and 35 
mm camera head. Producing microfiche is 
an option that can be added.

ECLIPSE Virtual Film

●	Patented LuminTec LED Strobe Light 
Illumination system makes nextScan the 
leader in image quality

●	Multiple output formats including PDF  
A, TIFF, JPEG, JPEG2000 and many others

●	12-bit Scan and 12-bit Output Images

●	Scan 16 and 35mm roll film at speeds 
well over 1000 ppm, nearly twice the 
speed of any other scanner on the market

VirtualFilm is the perfect tool for low 
retrieval rate film, and at any time 
the images can be output for import 
in to your current Document Man-
agement System along with your 
current day-forward content.

SMA 57 DREAMWRITER

SMAeDOC

●	Full automatic / Semi automatic / Manual

●	CMOS Sensors, 12MPIX – 36MPIX

●	LED cold light, Constant illumination, No UV emission

●	QiScan Software Suite: Comprehensive SW for image processing
 Quality control, Data conversion, Workflow managment

●	JPEG, TIFF, RAW, BMP, PDF, PDF OCR, XML

●	24bit color, 8bit greyscale, 1bit b/w

ROBOTIC
Book Scan 3.0

Qidenus

Nextscan

SCAN MASTER 1



T		(+30)	210	72	25	125	-	210	7235282
F		(+30)	210	72	25	194
info@scanning.gr
Stasinou	11	-	Athens,	116	35

Η A.M.S. προμηθεύει τους πελάτες της με εξειδικευμένο εξοπλισμό σάρωσης και 
μικροφωτογράφησης τον οποίο αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και Κύπρο και υποστηρίζει 
τεχνικά ο οποίος αποτελείται από τα παρακάτω:
A.M.S. represents and supports technically for Greece & Cyprus high end scanning -archiving
solutions (Book scanners, Robotic Scanners, Hybrid scanners, Document scanners, and mi-
crofilm systems) manufactured by SMAeDoc, Qidenus, Fujitsu, Kofax, Kodak Visionshape.

●	Ολοκληρωμένη σειρά Σαρωτών Βιβλίων(Book Scanners) των κατασκευαστών SMAe 
 Document ,Qidenus μεγέθους Α3,Α2,Α1,Α0.
 Complete range of Α3,Α2,Α1,Α0 format Book Scanners from SMAeDocument, Qidenus.

●	Επίπεδοι Σαρωτές, μεγέθους Α3,Α2,Α1,Α0 υψηλών επιδόσεων, του κατασκευαστή  
 SMAeDocument.
 Flatbed Scanners, A3, A2, A1, A0 from SMAeDocument.

●	High Speed Document Scanners Α3/Α4 των κατασκευαστών εταιρειών Fujitsu, Epson,                                         
 Visionshape, Kodak.
 High Speed Document Scanners Α3/Α4 from  Fujitsu, Epson, Visionshape, Kodak.

●	Σαρωτές για Microfilm του κατασκευαστή Nextscan.
 Microfilm scanners from Nextscan.

●	Σαρωτές για φιλμ των κατασκευαστών Nikon, Microtek.
 Film scanners from Nikon, Microtek.

●	Microfilm Writer και Microfilmers της εταιρίας SMAeDOC
 Microfilm Writer και Microfilmers  from SMAeDOC

T  (+30) 210 72 25 125 - 210 72 45 145 - 210 72 35 282
F  (+30) 210 72 25 194   ●   info@scanning.gr

Stasinou 11 - Athens, 116 35




