
OptimiDoc je řešení, které vám zefektivní práci s  firemními dokumenty. Zjednoduší a urychlí práci vašim 

zaměstnancům, ochrání vaše dokumenty a sníží firemní náklady, a to díky svým nástrojům pro zabezpečení 

multifunkčních zařízení, tisk, skenování a kontrolu nákladů. 

Co je OptimiDoc? 

 Zabezpečení zařízení a dokumentů do 

doby přihlášení na konkrétním zařízení 

pomocí karty, PINu nebo jména & 

hesla. 

 Možnost kontroly tisknutých 

dokumentů administrátorem s detaily o 

dané úloze jako je počet stran nebo 

náhled na dokument. 

 Definice přístupových práv k tisku, 

skenování, kopírování  pro jednotlivá 

oddělení nebo osoby.  

 Tisk na kterémkoliv zařízení s možností 

nastavení dokončovacích funkcí jako 

sešití či oboustranný tisk přímo na 

zařízení. 

 Skenování dokumentů jedním kliknutím 

do Wordu nebo prohledávatelného PDF 

přímo ze zařízení.  

 Tisk dokumentů z mobilních zařízení       

s podporou formátů jako Microsoft 

Office, PDF.  

 Kompletní přehled nejen o tiskových 

nákladech s rozdělením na jednotlivé 

lokality, zařízení, oddělení či uživatele. 

 Automatizace zpracování příchozích 

dokumentů pomocí  skenovacích 

procesů s podporou čárových kódů či 

zónového OCR. 

 Nastavení omezení barevného tisku či 

kopírování pro zajištění minimalizace 

nákladů. 

ÚSPORY PRODUKTIVITA ZABEZPEČENÍ 

Zajistěte si kontrolu 

nad svými dokumenty 

díky OptimiDoc! 

 +420 511 440 257 info@optimidoc.com www.optimidoc.com 



Pomocí zabezpečení uzamknete multifunkční zařízení 

proti neoprávněným osobám pomocí karty nebo 

PINu. Tím nejenom snížíte náklady za neoprávněné 

používání, ale hlavně zamezíte možnosti zcizení 

firemních dat. Zároveň můžete definovat pro  

uživatele úroveň přístupu k jednotlivým funkcím  

zařízení a funkcím OptimiDoc. 

Zabezpečení 

Umožněte svým zaměstnancům snadnější a rychlejší 

vytištění dokumentu na kterémkoliv zařízení. Díky 

tomu uživatel již není limitován na konkrétní zařízení 

kde úlohu poslal, a zároveň může spravovat 

jednotlivé tiskové úlohy přímo na zařízení nebo 

nastavit výslednou podobu dokumentu přímo na 

zařízení. Pomocí mobilního tisku si může své 

dokumenty odeslat do tisku přímo z mobilu. 

Tisk 

Skenování zajistí digitalizaci Vašich dokumentů pomocí 

aplikace přímo v multifunkčním zařízení. Následně tyto 

dokumenty dokáže zpracovat a archivovat ve Vašich 

úložištích. V rámci zpracování dokáže dokument 

převést do editovatelné podoby, rozdělit podle 

čárového kódu nebo vyčíst konkrétní informace           

z daného místa v dokumentu. 

Skenování 

Reporting a monitoring Vám pomůže získat přehled o 

vytížení tiskových zařízeních a tiskových nákladech 

jednotlivých uživatelů a oddělení. Informace o 

tiskových nákladech dokáže OptimiDoc sledovat nejen 

na velkých multifunkčních zařízeních, ale také na 

malých USB tiskárnách. 

Reporting 

S řešením OptimiDoc 

dosáhnete až 30% 

úspory tiskových nákladů! 

Pomocí OptimiDoc rozšíříte 

možnosti multifunkčních 

zařízeních o funkce a nástroje, 

které Vám ulehčí každodenní práci.  
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