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OptimiDoc

ZABEZPEČENÍ, TISK,
SKENOVÁNÍ, REPORTING
VAŠE DOKUMENTY POD KONTROLOU!
OptimiDoc je první all-in-one 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.
Úspory

Bezpečnost

>

>

Kompletní přehled nejen o tiskových nákladech
s rozdělením na jednotlivé lokality, zařízení,

přihlášení na konkrétním zařízení pomocí karty,

oddělení či uživatele.
>

Automatizace zpracování příchozích dokumentů

PINu nebo jména a hesla.
>

pomocí skenovacích procesů s podporou čárových
Snadné napojení na stávající systémy zákazníka
bez nutnosti dalších rozšíření.

Produktivita
>

Tisk na kterémkoliv zařízení s možností nastavení
dokončovacích funkcí jako sešití či oboustranný tisk
přímo na zařízení.

>

Skenování dokumentů do Wordu nebo

Možnost kontroly tisknutých dokumentů
administrátorem s detaily o dané úloze,

kódů či zónového OCR.
>

Zabezpečení zařízení a dokumentů do doby

jako je počet stran nebo náhled na dokument.
>

Zabezpečený přenos dat mezi počítačem a samotnou
tiskárnou pomocí SSL.

OptimiDoc je serverová aplikace
poskytující pokročilé funkce pro
sledování tiskových nákladů, zabezpečení
dokumentů, jednodušší tisk a digitalizaci.

prohledávatelného PDF přímo ze zařízení.
>

Malé administrační nároky bez nutnosti instalace
aplikací na pracovní stanice zaměstnanců a jejich

Sledování nákladů

následné správy.

Reporting a monitoring Vám pomůže získat přehled
o vytížení tiskových zařízení a tiskových nákladech

Zabezpečení

jednotlivých uživatelů a oddělení. Informace

Pomocí zabezpečení uzamknete multifunkční zařízení

o tiskových nákladech dokáže OptimiDoc sledovat

před neoprávněnými osobami pomocí karty nebo PINu.

nejen na velkých multifunkčních zařízeních,

Tím nejenom že snížíte výdaje za neoprávněné

ale také na malých USB tiskárnách.

používání, ale hlavně zamezíte možnosti zcizení
firemních dat. Zároveň můžete definovat pro uživatele

Skenování

úroveň přístupu k jednotlivým funkcím a informacím.

Skenování zajistí digitalizaci Vašich dokumentů
pomocí aplikace přímo v multifunkčním zařízení.

Tisk

Následně tyto dokumenty dokáže zpracovat

Tisk nabízí uživatelům snazší a rychlejší vytištění

a archivovat ve Vašich úložištích. V rámci zpracování

dokumentu na kterémkoliv zařízení. Díky tomu již

dokáže dokument převést do editovatelné podoby,

uživatel není limitován konkrétním zařízením, na

rozdělit podle čárového kódu nebo vyčíst konkrétní

které úlohu poslal, a zároveň si nastaví výslednou

informace z daného místa v dokumentu.

podobu dokumentu přímo na zařízení. Pomocí
mobilního tisku nebo tiskových konektorů může své
dokumenty odeslat do tisku přímo z mobilu nebo
svého cloudového úložiště.

Nasazením optimidoc ušetříte až 30 %
svých nákladů na tiskové služby!

APLIKACE OptimiDoc

Zabezpečení

Webové reporty

Karetní systém

Pomocí webových reportů lze rychle vytvořit základní

K multifunkčnímu zařízení lze připojit čtečku karet

přehled nákladů dle zařízení, oddělení nebo uživatele

a umožnit tak uživatelům použít karty pro přihlášení

přímo přes webové rozhraní OptimiDoc. Tyto reporty

a identifikaci na multifunkčním zařízení. Zákazníci

lze jednoduše filtrovat dle uživatelů, oddělení či jiných

s již implementovaným karetním systémem, např. pro

parametrů.

docházku, mohou využít své stávající karty díky celé

Webové reporty jsou také dostupné každému uživateli

řadě podporovaných standardů.

pouze s jeho statistikami. Uživatel nevidí kompletní

V případě, že zákazník nevyužívá žádný karetní systém

statistiky, ale může si zkontrolovat své náklady

nebo uživatel zapomněl svou kartu, může se přihlásit

a provedené operace.

PINem nebo jménem a heslem.

Excel reporting
Automatické přiřazení karet

OptimiDoc umožňuje export dat přímo do Microsoft

Pro snadnou implementaci řešení u zákazníka lze

Excel. Společně s předvytvořenou šablonou reportů

využít nástrojů, jako je např. automatické generování

pak můžete sledovat spotřebu papíru, využití

PINů, kdy systém sám nastaví jednotlivým uživatelům

duplexního tisku, nebo dokonce vytížení zařízení

PIN a odešle jej do jeho e-mailové schránky. Uživatel

v jednotlivých dnech a hodinách.

poté při prvním přihlášení kartou na zařízení zadá

Samozřejmostí je pak také možnost export dat

svůj PIN a tím tak přiřadí kartu ke svému účtu.

do XML, CSV nebo HTML formátu pro vlastní
zpracování.

Systém práv
Pomocí práv lze jednotlivým skupinám přiřadit

Tisk

oprávnění například pro barevný tisk, kopírování

Tiskový terminál

či skenovací šablony. Práva lze také nastavit pro

Přímo na tiskovém zařízení může každý uživatel

jednotlivé sekce webového rozhraní a tím tak např.

nejenom prohlížet své tiskové dokumenty, ale také

umožnit přístup vybraným osobám k jejich oddělením.

se podívat na detailní informace o každé úloze, jako
je název, počet stran nebo náhled na celý dokument.

Zabezpečený přenos dat

Před samotným tiskem může zároveň specifikovat,

OptimiDoc využívá protokol SSL pro komunikaci

zda mají být dokumenty vytištěny černobíle,

se zařízením a pro přenos tiskových dat od uživatele

oboustranně, nebo zda mají být sešity.

až do zařízení. Zároveň také využívá SSL pro doručení
skenovaných dokumentů z multifunkčního zařízení

Follow-me

na server. Veškeré data jsou tak šifrovaná

Tiskové dokumenty jsou odeslány do OptimiDoc.

a zabezpečená.

Tam zůstávají uloženy až do doby, než si je uživatel

Sledování nákladů

že OptimiDoc ví, ze kterého zařízení je uživatel

vyžádá na konkrétním zařízení. Díky tomu,

Monitoring

připojen, může dokumenty směřovat na kterékoliv

OptimiDoc umožňuje monitorovat jednotlivá

zařízení v síti, čímž umožní tisk odkudkoliv.

tisková zařízení a nezáleží na tom, zda jsou to velká

OptimiDoc tak nejenom uchovává Vaše dokumenty

multifunkční zařízení, nebo lokální USB tiskárny. Navíc

zabezpečené na serveru do doby Vašeho přihlášení,

pomocí zabezpečení zařízení dokážeme nejen získat

ale také Vám je umožní vytisknout na kterémkoliv

informace o tiscích, ale také o kopiích či skenovaných

zařízení.

dokumentech. Následně tyto získané informace
uchováváme pro systém reportů.

Mobilní tisk

Sledování operací

své dokumenty přímo do tisku, aniž by byl připojen

Administrátor může sledovat aktuální dění v tiskovém

k firemní síti nebo měl nainstalovanou tiskárnu.

Pomocí mobilního tisku může uživatel odesílat

prostředí. Díky tomu vidí, kdo a co aktuálně tiskne,

Vše zvládne pomocí e-mailového klienta ve svém

skenuje nebo kopíruje. Zároveň se však může podívat

telefonu, tabletu nebo notebooku.

i na detail jednotlivých operací, zjistit jejich cenu, nebo
dokonce zobrazit náhled tiskových dokumentů a ujistit
se tak, že nikdo netiskne soukromé dokumenty.
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Skenování

Vylepšení kvality dokumentu

Skenovací terminál

OptimiDoc provádí celou řadu operací pro vylepšení

Papírové dokumenty mohou být digitalizovány přes

obrazových dat dokumentu. Toto vylepšení je

dotykový panel multifunkčního zařízení. Díky přímé

základem pro kvalitní rozpoznávání a následnou

integraci do zařízení dokážeme zobrazovat rozhraní

archivaci dokumentu.

OptimiDoc přímo na displeji multifunkčního zařízení.
Uživatel tak může vybrat správný skenovací proces,

>


Vyrovnání
stran

zadat informace o dokumentu bez nutnosti využití

Tato funkce je nezbytná pro následné

dalšího zařízení nebo pracovní stanice.

rozpoznávání textu. Vyrovnání natočí jednotlivé
strany do správného úhlu, aniž by dokumenty

Hotfolders

musely mít definované rámce nebo čáry.

Skenování do složek (HotFolders) může být použito
pro zpracování již digitalizovaných dokumentů nebo
dokumentů skenovaných na zařízeních bez možnosti

>	Vylepšení kvality obrazu
Při skenování dokumentů s nízkou kvalitou může

integrace OptimiDoc.

mít digitalizovaný obraz velký šum se spoustou

OptimiDoc umožňuje vytvoření neomezeného počtu

flíčků, které mohou mít vliv na kvalitu rozpoznání.

složek, ze kterých budou zpracovány všechny příchozí

Tato funkce takový šum a flíčky odstraní.

dokumenty. Každé složce lze přitom nadefinovat
rozdílné způsoby zpracování dokumentů nebo
způsoby uložení.

>	Filtrování textur
Technologie filtrování textur pomáhá odstranit
prvky na pozadí, jako jsou například barvy nebo

Konverze dokumentů

textury. Tím zvyšuje přesnost čtení složitých

OptimiDoc dokáže převést skenované dokumenty

dokumentů (např. novinový papír, barevné

do více než 10 typů souborů, mezi nimiž nechybí ty

dokumenty, faxy a kopie).

nejpoužívanější: Microsoft Word, Microsoft Excel,
prohledávatelné PDF, HTML či obyčejný TXT soubor.

>	Automatická detekce orientace stránky

Díky pokročilé konverzi dokumentů OptimiDoc

V rámci dávkových skenů se velmi často stává,

nepřevádí dokument pouze do čistého textu, ale

že některá strana má opačnou orientaci. Díky

dokáže zachovat formátování, odstavce či obrázky

této funkcionalitě OptimiDoc automaticky tuto

na správném místě.

stránku otočí do správné polohy.

Zónové ocr

>	Rozdělení dvojstran

Zónové OCR může být použito při získání textu nebo

Funkce používaná při skenování knih, tzn.

čárového kódu z předdefinované pozice v dokumentu.

současně levé i pravé strany knihy. Takto

Zároveň lze pomocí filtrů omezit text specifikovanou

naskenované strany jsou pak rozděleny na dvě

šablonou nebo vybrat jen určitou část rozpoznaného

samostatné strany. To umožňuje rychlejší proces

textu. Tato funkcionalita Vám zautomatizuje získání

skenování.

požadovaných dat ze strukturovaných dokumentů.

Všechny technické údaje odpovídají znalostem dostupným v okamžiku tisku
tohoto dokumentu. DEVELOP si vyhrazuje právo na technické změny. DEVELOP
je registrovaná značka, kterou vlastní DEVELOP, GmbH. Všechny ostatní značky
a názvy produktů jsou registrované jejich výrobci. Develop nepřejímá žádnou
zodpovědnost nebo záruku za tyto produkty.
Tištěno systémem jtman/jtweb na centrálním reprografickém oddělení Develop.
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