
OptimiDoc jest programem, który pomoże Ci zwiększyć wydajność pracy z dokumentami. Upraszcza i przyspiesza 

pracę Twoich pracowników, chroni dokumenty i minimalizuje koszty organizacji. Wszystko dzięki narzędziom 

zabezpieczającym, drukującym, skanującym, kontrolującym koszty i monitorującym stan urządzeń.  

Czym jest OptimiDoc?  

 Zabezpieczenie urządzeń i dokumentów 

oczekujących na wydruk, 

aż do momentu zalogowania się 

do konkretnego urządzenia za pomocą 

karty, PIN-u lub nazwy użytkownika 

i hasła. 

 Umożliwienie administratorowi kontroli 

drukowanych dokumentów 

z uwzględnieniem szczegółów danego 

zadania, takich jak liczba stron 

lub podglądu dokumentu. 

 Ustalanie uprawnień do drukowania, 

skanowania, kopiowania 

dla poszczególnych działów lub osób.  

 Drukowanie na dowolnym urządzeniu 

z możliwością ustawienia funkcji 

wykańczania jak np. zszywanie lub druk 

dwustronny bezpośrednio na urządzeniu. 

 Skanowanie dokumentów do formatów 

np. Word lub przeszukiwalny PDF 

bezpośrednio z urządzenia. 

 Drukowanie bezpośrednio z urządzeń 

mobilnych dokumentów Microsoft Office 

oraz w formacie PDF.  

 Kompletny przegląd kosztów drukowania 

dla poszczególnych lokalizacji, urządzeń, 

działów lub użytkowników.  

 Automatyzacja przetwarzania 

dokumentów przychodzących poprzez 

skanowanie z kodami kreskowymi 

lub OCR strefowym. 

 Możliwość ograniczenia druku 

lub kopiowania kolorowego, 

dla zmniejszenia kosztów.  

OSZCZĘDNOŚCI  WYDAJNOŚĆ  BEZPIECZEŃSTWO  

Zapewnij kontrolę  

swoich dokumentów   

dzięki OptimiDoc!  

+420 511 440 257 

info@optimidoc.com 

www.optimidoc.com 



System OptimiDoc pozwala zabezpieczyć urządzenie 

wielofunkcyjne przed osobami niepowołanymi. 

Autoryzacja odbywa się za pomocą karty lub kodu 

PIN. Dzięki temu system nie tylko zmniejsza koszty 

związane z nieautoryzowanym użyciem, ale przede 

wszystkim zapobiega ujawnianiu danych firmowych. 

Jednocześnie istnieje możliwość definiowania praw 

dostępu użytkowników do poszczególnych funkcji 

urządzenia i OptimiDoc.   

Bezpieczeństwo  

Pozwól pracownikom na łatwe i szybkie drukowanie 

dokumentów na dowolnym urządzeniu. Użytkownik 

nie ogranicza się już do konkretnego urządzenia, 

do którego przesłał dokumenty. Może jednocześnie 

zarządzać swoja kolejką wydruków i ustalać format 

wyjściowy wydruków bezpośrednio na urządzeniu. 

Korzystając z funkcji drukowania mobilnego, 

użytkownik może wysłać swoje dokumenty 

do drukowania bezpośrednio z telefonu 

komórkowego.  

Drukowanie  

Skanowanie  

Możliwość skanowania dokumentów bezpośrednio 

przez aplikację na panelu urządzenia 

wielofunkcyjnego. Następnie dokumenty te mogą 

być przetwarzane i przechowywane w Twoich 

repozytoriach. OptimiDoc może poprawić jakość 

obrazu, konwertować dokument do postaci 

edytowalnej, rozdzielać dokumenty na podstawie 

kodów kreskowych lub zawartości określonych 

obszarów dokumentu oraz wykonywać wiele innych 

operacji.  

Raportowanie i monitorowanie pozwala uzyskać 

przegląd obciążeń urządzeń drukujących i kosztów 

drukowania dla poszczególnych użytkowników 

i działów. OptimiDoc może monitorować koszty 

drukowania nie tylko na dużych urządzeniach 

wielofunkcyjnych, ale także dla małych drukarek 

USB.  

Raportowanie  

Dzięki OptimiDoc,  

można uzyskać do 30%  

oszczędności kosztów drukowania!  

Używając OptimiDoc, poszerzasz 

możliwości urządzeń wielofunkcyjnych 

o funkcje i narzędzia, które ułatwią 

codzienną pracę.  

Monitorowanie stanu urządzenia bezpośrednio 

z interfejsu OptimiDoc w przeglądarce internetowej. 

Dzięki temu będziesz wiedział o problemach 

z urządzeniem lub o niedoborach tonera 

lub papieru. 

Monitorowanie urządzeń  



można uzyskać do 30%  

oszczędności kosztów drukowania!  

BEZPIECZEŃSTWO  

Możliwe jest podłączenie czytnika kart do urządzenia 

wielofunkcyjnego, tak aby użytkownicy urządzenia mogli 

dokonywać logowania i uwierzytelniania przy użyciu kart. Klienci 

posiadający już wdrożone systemy kart, na przykład do kontroli 

dostępu lub czasu pracy, mogą używać swoich kart dzięki 

szerokiej gamie obsługiwanych standardów. 

Jeśli klient nie korzysta z żadnego systemu kart lub użytkownik 

zapomniał swojej karty, może zalogować się poprzez swój numer 

PIN lub za pomocą nazwy użytkownika i hasła.  

Dla łatwiejszego wdrożenia rozwiązania, możliwe jest użycie 

narzędzi, takich jak automatyczne generowanie kodu PIN 

dla poszczególnych użytkowników i wysłanie go do skrzynki e-

mail. Użytkownik sam przypisuje kartę do swojego konta 

z użyciem kodu PIN.  

SYSTEM UWIERZYTELNIANIA 

Możliwe jest przyznanie praw poszczególnym grupom 

użytkowników, na przykład do druku w kolorze, kopiowania 

lub szablonów skanowania. Uprawnienia można również 

ustawić dla poszczególnych sekcji interfejsu WWW, a tym 

samym, na przykład, umożliwić dostęp wybranym osobom 

w poszczególnych działach. 

SYSTEM PRAW DOSTĘPU 

BEZPIECZNE PRZESYŁANIE DANYCH  

OptimiDoc wykorzystuje protokół SSL do komunikacji 

z urządzeniem, odbioru i dostarczania danych od użytkownika 

do urządzenia. Jednocześnie wykorzystuje protokół SSL 

do dostarczania zeskanowanych dokumentów z urządzenia 

wielofunkcyjnego do serwera. Wszystkie dane są w ten sposób 

szyfrowane i zabezpieczane. 

"URZĄDZENIA POZOSTAJĄ ZABEZPIECZONE AŻ DO MOMENTU 

AUTORYZACJI KARTĄ I ŻADNA NIEUPRAWNIONA OSOBA NIE MOŻE 

KORZYSTAĆ Z NASZYCH URZĄDZEŃ!"  

MONITORING  

System monitorujący regularnie sprawdza poszczególne statusy 
urządzeń i materiałów eksploatacyjnych. Dzięki temu 
administrator, poprzez interfejs WWW, otrzymuje informacje 
o środowisku druku i może reagować na powstałe problemy. 
Możliwe jest monitorowanie następujących parametrów: 

 Stanu urządzenia 

 Poziomu papieru w poszczególnych pojemnikach  

 Poziomu tonera  

 Stanu pozostałych materiałów eksploatacyjnych  

MONITORING STANU URZĄDZENIA  SYSTEM POWIADOMIEŃ  

Możliwe jest skonfigurowanie powiadomień e-mail w przypadku 

zmiany statusu urządzenia lub spadku poziomu materiałów 

eksploatacyjnych poniżej zdefiniowanego progu. 

Wiadomość e-mail może zawierać informacje dotyczące 

konkretnego urządzenia, na którym wystąpił problem, ale także 

szczegółowy opis problemu lub rodzaju materiałów 

eksploatacyjnych, które należy wymienić. 

Dzięki wdrożeniu systemu powiadomień, można zapobiec 

awarii poszczególnych urządzeń drukujących lub zapewnić 

szybkie rozwiązywanie problemów. 



"MOGĘ WYBRAĆ BEZPOŚREDNIO 

NA URZĄDZENIU, CZY DOKUMENT 

MA ZOSTAĆ WYDRUKOWANY 

MONOCHROMATYCZNIE 

CZY DWUSTRONNIE!" 

Każdy użytkownik może przeglądać własne zadania drukowania, 

a także sprawdzać szczegółowe informacje na temat każdego 

zadania, takie jak nazwa dokumentu, liczba stron lub uzyskać 

podgląd całego dokumentu bezpośrednio na urządzeniu 

drukującym. 

Przed wydrukiem może także określić, czy dokumenty powinny 

być wydrukowane monochromatycznie, dwustronnie 

lub ze zszyciem.  

PANEL DRUKOWANIA  

Drukowane dokumenty są wysyłane do OptimiDoc. Są one 

przechowywane tam do momentu, w którym użytkownik zaloguje 

się na określonym urządzeniu. 

OptimiDoc nie tylko przechowuje zabezpieczone dokumenty 

na serwerze aż do zalogowania się użytkownika, ale także 

pozwala na drukowanie ich na dowolnym urządzeniu. 

Istnieje też opcja druku bezpośredniego na wybranym 

urządzeniu. W tym przypadku OptimiDoc również zapewni 

rozliczenie tej operacji na koncie odpowiedniego użytkownika.  

WYDRUK ZABEZPIECZONY 

I PODĄŻAJĄCY  

Zbiór reguł drukowania umożliwia wykonywanie zadań 

na poszczególnych dokumentach według zdefiniowanych zasad. 

W ten sposób można zapewnić przestrzeganie polityki 

drukowania w firmie, na przykład, drukować korespondencję 

z programu Outlook zawsze monochromatycznie lub 

dwustronnie.  

DRUKOWANIE  

REGUŁY DRUKOWANIA  

Korzystając z funkcji drukowania mobilnego, użytkownik może 

wydrukować swoje dokumenty bezpośrednio z urządzenia 

mobilnego. Może użyć Google Cloud Print, AirPrint lub poczty 

na jego telefonie, tablecie lub notebooku.  

Dzięki technologii zaimplementowanej w OptimiDoc można 

drukować bezpośrednio nie tylko pliki PDF lub obrazy, ale także 

pliki Microsoft Word, Excel lub pliki w formacie PowerPoint bez 

konieczności posiadania zainstalowanego pakietu Microsoft 

Office.  

Konektory umożliwiają przeglądanie i drukowanie dokumentów 

używając bezpośrednio panelu urządzenia bez znaczenia, 

czy dokumenty są przechowywane w zwykłym katalogu 

czy na Google Drive.   

DRUK MOBILNY I KONEKTORY  



Kody kreskowe mogą być rozpoznawane i wykorzystywane do: 

zarządzania dokumentami i ich obiegiem, do indeksowania, 

nazywania i klasyfikacji dokumentów. OptimiDoc obsługuje 

rozpoznawanie ponad 20 typów kodów kreskowych 1D i 2D. 

Rozdzielanie dokumentów stosuje się bardzo często 

w przypadku skanowania wsadowego wielu dokumentów. Dzięki 

tej funkcji, nie trzeba skanować każdego dokumentu oddzielnie. 

OptimiDoc automatycznie rozdziela dokumenty po wykryciu 

kodu kreskowego, pustej strony separującej lub określonej liczby 

stron. 

„KONIEC RĘCZNEGO 

PRZEPISYWANIA 

DOKUMENTÓW. UŻYWAJĄC 

OPTIMIDOC MOGĘ TO ZROBIĆ 

JEDNYM KLIKNIĘCIEM!"  

SKANOWANIE  

Dokumenty papierowe mogą być przetwarzane do formy 

cyfrowej bezpośrednio za pośrednictwem panelu dotykowego 

urządzenia wielofunkcyjnego. Dzięki bezpośredniej integracji 

można wyświetlać interfejs OptimiDoc na wyświetlaczu 

urządzenia wielofunkcyjnego. Użytkownik może więc wybrać 

proces skanowania i wprowadzić informacje o dokumencie, bez 

konieczności korzystania z innego urządzenia lub stacji roboczej.  

PANEL SKANOWANIA  

OptimiDoc dystrybuuje dokumenty na podstawie wybranego 

szablonu przepływu prac, który określa miejsce docelowe 

dokumentów. OptimiDoc może korzystać z podanych 

parametrów i informacji o użytkowniku do określenia 

ostatecznego miejsca przeznaczenia i nazwy dokumentu. 

Jednocześnie, dzięki szerokiej gamie konektorów, OptimiDoc 

jest w stanie wysyłać dokumenty do folderu, na e-mail, 

do Microsoft SharePoint, na Dysk Google i do innych 

obsługiwanych repozytoriów.  

POPRAWIANIE JAKOŚCI DOKU-

MENTÓW  

ROZPOZNAWANIE KODÓW KRESKOWYCH 

I SEPARACJA DOKUMENTÓW  

KONWERSJA DOKUMENTÓW  

OCR STREFOWY  

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW  

Funkcjonalność Hot Folderów może być wykorzystana 

do przetwarzania dokumentów otrzymanych od razu w postaci 

cyfrowej lub zeskanowanych przy użyciu urządzeń, które nie są 

zintegrowane z systemem. 

OptimiDoc umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby folderów, 

z których będą przetwarzane dokumenty. Dla każdego hot 

folderu można zdefiniować inną procedurę przetwarzania 

i przechowywania plików.  

HOT FOLDERY  

OptimiDoc posiada funkcje poprawiania jakości zeskanowanych 
dokumentów. Pomaga to w automatycznym rozpoznawaniu 
tekstu i zapewnieniu odpowiedniej jakości dokumentów 
w archiwum. 

Funkcje poprawiania jakości dokumentu to:  

 Automatyczne wykrywanie orientacji strony 

 Usuwanie pochylenia obrazu 

 Poprawa wyrazistości obrazu 

 Separacja stron skanowanych obok siebie 

 Usuwanie pustych stron  

OptimiDoc może konwertować zeskanowane dokumenty 

do ponad 10 różnych typów plików. Najpowszechniej stosowane 

to: Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF z możliwością 

wyszukiwania lub zwykły format txt.  

Dzięki zaawansowanemu systemowi konwersji, OptimiDoc nie 

tylko przekształca dokument na tekst, ale również może 

zachować formatowanie akapitów i położenie obrazów 

w odpowiednich miejscach.  

Strefowe rozpoznawanie tekstu (OCR) może być używane 

do uzyskiwania tekstu lub kodu kreskowego ze zdefiniowanego 

wcześniej obszaru dokumentu. Istnieje również możliwość 

filtrowania tak uzyskanego tekstu, np. użycie tylko jego 

fragmentu. Funkcjonalność ta pozwala na zautomatyzowanie 

pozyskiwania danych z dokumentów o takiej samej strukturze.  



RAPORTOWANIE  

"W KOŃCU WIEM, KTO DRUKUJE 

ZDJĘCIA Z WAKACJI ALBO PRZEPISY 

W NASZEJ FIRMIE!"  

ŚLEDZENIE AKTYWNOŚCI  

MONITOROWANIE  

RAPORTY SIECIOWE  
RAPORTY W EXCEL  

Administrator systemu może śledzić wydarzenia 

w środowisku druku. Dzięki temu widzi, kto drukuje, 

kopiuje i skanuje. Może też zobaczyć szczegóły 

poszczególnych operacji, ich koszty a nawet podgląd 

miniatur drukowanych dokumentów. Ogranicza 

to możliwości drukowania dokumentów prywatnych 

przez pracowników.  

OptimiDoc umożliwia monitorowanie wykorzystania 

poszczególnych urządzeń drukujących, niezależnie 

od tego, czy są to duże urządzenia wielofunkcyjne, 

czy drukarki USB. Ponadto, poprzez zabezpieczenie 

urządzeń, możemy uzyskać informacje nie tylko o ilości 

wydrukowanych stron, ale także o ilości kopii 

i zeskanowanych dokumentów. OptimiDoc gromadzi 

na bieżąco dane do tworzenia raportów systemowych.  

Poprzez system raportowania możliwe jest szybkie 

tworzenie przeglądu kosztów z podziałem 

na urządzenia, działy lub użytkowników bezpośrednio 

poprzez interfejs OptimiDoc w przeglądarce 

internetowej. Raporty te można łatwo filtrować według 

nazw użytkowników, działów lub innych parametrów. 

Interfejs sieciowy jest również dostępny dla każdego 

użytkownika pokazując tylko jego statystyki. Użytkownik 

nie widzi pełnych raportów, ale może sprawdzić własne 

koszty i wykonane operacje. 

OptimiDoc umożliwia eksport danych bezpośrednio 

do programu Microsoft Excel. Dzięki predefiniowanym 

szablonom raportów można monitorować zużycie 

papieru, korzystanie z druku dwustronnego a także 

obciążenie urządzeń w poszczególne dni i godziny.  

Istnieje możliwość eksportu danych do plików XML, 

CSV lub HTML w celu dalszego ich przetwarzania.  

OLAP CUBE 

OLAP Cube jest potężnym narzędziem do łatwego 

i szybkiego tworzenia raportów dla klientów, u których 

w środowisku druku wykonywane są miliony operacji. 

Użytkownik nie jest ograniczony do konkretnej postaci 

raportu. Może go utworzyć według własnych potrzeb.  

ZLICZANIE WEDŁUG PROJEKTÓW  

Monitorowanie kosztów poszczególnych projektów 

lub podział prac firmowych i prywatnych jest możliwe 

przy użyciu zliczania projektów. OptimiDoc umożliwia 

stworzenie zestawu projektów, do których 

są przypisywane poszczególne prace. Użytkownik 

podczas drukowania decyduje do którego projektu 

zostaną przypisane wydruki.  



APLIKACJE MOBILNE I TERMINAL ANDROID  

TERMINAL MOBILNY  

Aplikacja mobilna udostępnia interfejs użytkownika 

OptimiDoc na telefonie komórkowym lub tablecie. 

Użytkownik ma dostęp do pełnej funkcjonalności: 

uwierzytelniania, drukowania i skanowania. 

Aplikacja pozwala nie tylko drukować i administrować 

własnymi dokumentami, ale także wysyłać dokumenty 

do wskazanego, lub wybranego poprzez zeskanowanie 

kodu QR, urządzenia drukującego. 

Można użyć aparatu fotograficznego do rejestracji 

dokumentów korporacyjnych i ich bezpośredniej 

integracji z procesami korporacyjnymi. Użytkownik 

może zrobić zdjęcie dokumentu i przesłać go 

bezpośrednio do zasobu. 

Użytkownik może też odblokować urządzenie 

bezpośrednio z telefonu komórkowego. Można w ten 

sposób wyeliminować konieczność korzystania 

z drogich czytników kart.  

WSPARCIE DRUKOWANIA 

W CHMURZE  

OptimiDoc umożliwia drukowanie z dowolnego 

urządzenia za pomocą klienta poczty elektronicznej. 

W przypadku urządzeń z systemem Android, możliwe 

jest również używanie technologii Google Cloud Print. 

Użytkownik może więc drukować w OptimiDoc 

podobnie jak na każdej innej drukarce.  

TERMINAL ANDROID  

Terminal Android pozwala na korzystanie z aplikacji 

mobilnej w powiązaniu z konkretnym urządzeniem. 

Tablet może być zatem wykorzystywany przez 

użytkowników do odbierania wydruków z danego 

urządzenia. Ten tryb posiada również obsługę czytnika 

kart.  

"MOGĘ WYSŁAĆ WYDRUKI 

DO DOWOLNEGO URZĄDZENIA 

BEZPOŚREDNIO Z MOJEGO 

TELEFONU KOMÓRKOWEGO!"  



 

ARCHITEKTURA 

INTERFEJS WEB  ŁATWA INSTALACJA  

Konfigurację systemu wykonuje się za pomocą 

centralnego interfejsu www. W ten sposób 

administrator nie musi używać osobnych aplikacji 

do raportowania, konfiguracji i monitorowania 

stanu urządzeń. 

Również użytkownicy mogą korzystać z interfejsu 

www zarządzając swoimi zadaniami druku 

lub pobierając zeskanowane dokumenty.  

Pakiety instalacyjne OptimiDoc są gotowe 

do użycia w środowisku klienta. Program 

instalacyjny określa, czy środowisko jest prawidłowo 

skonfigurowane i ewentualnie uzupełnia brakujące 

komponenty. Dzięki temu administrator 

lub dostawca usług może wdrożyć ten produkt 

za pomocą kilku kliknięć.  

ARCHITEKTURA ROZPROSZONA  

OptimiDoc umożliwia wdrożenie kompletnego rozwiązania nie tylko w jednym miejscu, ale także w obrębie 

poszczególnych oddziałów przedsiębiorstwa. Technologia ta zapewnia centralną administrację systemu poprzez interfejs 

WWW z minimalną transmisją danych pomiędzy centralą a oddziałami. 

Podstawowe składniki systemu:  

 Serwer OptimiDoc - centralny serwer zapewnia administrację i konfigurację OptimiDoc w całej firmie (również 

w oddziałach) poprzez interfejs sieciowy. Zapewnia przetwarzanie zeskanowanych dokumentów, obsługę 

autoryzacji, praw dostępu, wizualizacji interfejsu na urządzeniu i zbieranie informacji o zliczaniu. Serwery 

OptimiDoc mogą być połączone w klaster poprzez Windows Network Loadbalancing, dzięki czemu zapewnione 

będzie prawidłowe rozłożenie obciążeń serwerów i zapewnienie ciągłości funkcjonowania w razie awarii jednego 

z serwerów. 

 OptimiDoc Print Node - komponent, który zapewnia odbiór i dystrybucję zadań drukowania z pominięciem 

centralnego serwera. Może być zainstalowany na lokalnym serwerze lub na poszczególnych stanowiskach pracy 

zmniejszając ruch w środowisku sieciowym. OptimiDoc Print Node zapewnia drukowanie w przypadku awarii 

serwera centralnego. W przypadku awarii, nadal przyjmuje zadania drukowania i po przywróceniu połączenia, 

rejestruje je na serwerze centralnym i umożliwia ich drukowanie. W przypadku awarii możliwe jest również 

drukowanie bezpośrednio na danym urządzeniu, bez potrzeby oczekiwania na przywrócenie połączenia.  

OBSŁUGA PROTOKOŁU LDAP  

OptimiDoc synchronizuje dane użytkowników 

z systemami takimi jak OpenLDAP lub Active 

Directory. Umożliwia również synchronizację grup, 

poprzez które możliwe jest konfigurowanie praw 

dostępu.   
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