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LIST REFERENCYJNY 

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II w 
Lublinie z przyjemnoácia potwierdza satysfakcjonujaca wspólprace z firma iNCO Sp. z 0.0. w 
ramach realizacji uslugi digitalizacji zbiorów na potrzeby czytelników naszej 

Realizacja uslugi obejmowala digitalizacje zbiorów z zasobów Biblioteki 
Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w formatach DIN od A4 do A2, 
udostepnienie oraz zapis lub/i przesyl plików wynikowych w róZnej formie (min. PDF, TIFF, 
JPEG). 

Poza usluga skanowania zbiorów (w tym równiek starodruków) spólka iNCO 
áwiadczyla usluge kopiowania, drukowania, skanowania z funkcja OCR - zarówno dia 
ukytkowników na miejscu, jak równiek w ramach zamówien miedzybibliotecznych 
realizowanych przez WypoZyczalnie BU KUL dia osób prywatnych oraz instytucji i 
podmiotów gospodarczych z calej Polski. 

Usluga w caloáci realizowana byla• w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w 
Lublinie w okresie od 03.11.2014 do 30.06.2015 roku. 

Przedstawiciele firmy wykazali sie profesjonalizmem, komunikatywnoácia oraz 
szeroka wiedza z zakresu digitalizacji dokumentacji analogowej. Usluga wykonywana byla 
rzetelnie oraz profesjonalnie z zachowaniem wysokich standardów bezpieczerístwa dia 
przetwarzanych zbiorów. Szczególnie godne uznania jest zachowanie nalekytej ostroknoáci i 
starannoáci przy skanowaniu niezwykle cennych starodruków i zastosowanie sprzetu 
najwykszej klasy o najwykszych parametrach technicznych. Niezwykle wysoko oceniamy teZ 
odpowiedzialnoáé i sumiennoáé wykazywana przez przedstawicieli Firmy iNCO zarówno w 
kontaktach partnerskich, jak i w sposobie traktowania powierzonych do realizacji 
materialów bibliotecznych. 

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej KUL wyraka niniejszym najwyksze uznanie i 
wdziecznoáé Frmie iNCO sp. z o.o. za fachowa i konstruktywna wspólprace, która 
przysporzyla naszej bibliotece i jej ukytkownikom wielu istotnych korzyáci mimo stosunkowo 
krótkiego - z przyczyn obiektywnych - okresu jej trwania. 

Z pelna odpowiedzialnoácia mokemy polecié uslugi Firmy INCO innym instytucjom z 
przekonaniem, Ze spelni Ona najwyZsze standardy w zakresie áwiadczonych uslug i sprosta 
wszelkim najbardziej wygórowanym oczekiwaniom potencjalnych partnerów. 
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