
 

Czym jest OptimiDoc? 

Minimalizacja kosztów Bezpieczeństwo Wydajność 

Zapewnij kontrolę 

swoich dokumentów 

dzięki OptimiDoc!  

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

OptimiDoc to rozwiązanie, które usprawnia pracę z dokumentami biurowymi. Upraszcza i przyspiesza pracę Twoich 
pracowników, chroni dokumenty i zmniejsza koszty prowadzenia działalności gospodarczej dzięki narzędziom 
zabezpieczającym urządzenia wielofunkcyjne i służącym do drukowania, skanowania i kontroli kosztów.

Kompletny przegląd kosztów drukowania 
ze szczegółowymi raportami o każdym 
użytkowniku lub urządzeniu.

Automatyzacja obiegu dokumentów 
przychodzących poprzez skanowanie 
z kodami kreskowymi i obsługą OCR.

Ustawianie limitów drukowania 
i kopiowania kolorowego dla zapewnienia 
minimalizacji kosztów.

•

•

•

Drukowanie w dowolnym miejscu 
z możliwością zmiany ustawień 
wykańczania (druk dwustronny 
lub zszywanie) bezpośrednio 
na urządzeniu.

Bezpośrednie skanowanie z urządzenia 
do plików w formatach PDF lub Word.

Drukowanie z urządzeń mobilnych 
z obsługą różnych formatów plików, 
włącznie ze zbiorami Microsoft Office.

•

•

•

Zabezpieczenie urządzeń i dokumentów 
aż do uwierzytelniania użytkowników 
za pomocą karty, kodu PIN lub loginu 
i hasła.

Możliwość kontroli przez administratora 
dokumentów drukowanych wraz 
ze szczegółowymi informacjami, 
takimi jak podgląd dokumentu.

Definiowanie praw dostępu 
do poszczególnych funkcji urządzenia 
wielofunkcyjnego lub interfejsu 
OptimiDoc.

•

•

•



Bezpieczeństwo

Drukowanie 

Skanowanie 

Raportowanie 

Osiągnij do 30%

oszczędności kosztów druku

z OptimiDoc! 

   

    

OptimiDoc jest narzędziem typu „All-in-One”,
które rozszerza funkcjonalność urządzeń Xerox®,
pomaga w codziennej pracy i poprawia realizację

procesów w firmie.

OptimiDoc pozwala uwierzytelnić się na urządzeniu
za pomocą karty lub kodu PIN, zabezpieczając je 
w ten sposób przed dostępem osób postronnych. 
Minimalizuje to koszt druku i chroni dokumenty 
przed kradzieżą lub nieuprawnionym kopiowaniem.

Poprzez zarządzanie prawami dostępu można określić 
prawa użytkownika do konkretnej funkcjonalności 
urządzenia wielofunkcyjnego lub interfejsu WWW.

Pozwól użytkownikom łatwiej i szybciej drukować 
na dowolnym urządzeniu. Użytkownik nie jest ograniczony 
do urządzenia, na które wysłał pracę i jednocześnie może 
zarządzać dokumentami i ustalać ostateczny kształt 
dokumentu na urządzeniu.

OptimiDoc Mobile Print umożliwia drukowanie z telefonów, 
tabletów lub komputera przenośnego bez podłączenia 
do sieci lokalnej.

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 i wykonywać wiele 
innych operacji podczas przetwarzania dokumentów.

Raporty i monitoring umożliwiają przegląd usług i kosztów 
drukowania z podziałem na użytkowników, urządzenia, 
działy lub lokalizacje.

Funkcjonalność ta nie jest ograniczona tylko do urządzeń 
wielofunkcyjnych. Pozwala też na monitorowanie małych 
drukarek USB.
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