
Využĳte s OptimiDoc
Cloud možnosti
Microsoft 365 naplno

Možnost uložit dokument přímo ze zařízení do cloudového
úložiště ulehčuje všem uživatelům každodenní práci. Řešení
OptimiDoc Cloud ve spojení s Microsoft 365 je komplexním
řešením pro správu všech dokumentů.

We simplify
the world
of documents

Digitální archiv a separace
dokumentů

SharePoint je skvělá platforma pro sdílení firemních
dokumentů. Zároveň může být využit také pro jejich archivaci.
Dokumenty se nikdy neztratí a budou vždy dohledatelné.

OptimiDoc Cloud jednoduše uloží papírové dokumenty
v prohledávatelné podobě do jednotlivých knihoven společně
s automaticky nebo manuálně získanými daty o dokumentu.
Zaměstnanci tak nejsou limitováni při vyhledávání dokumentů
pouze na název, ale mohou využít také jejich metadata nebo celý
obsah dokumentu. Zároveň si usnadní práci díky automatickému
rozdělení hromadně skenovaných dokumentů zadáním počtu
stránek, vložením prázdné stránky nebo přečtením
čárového kódu na dokumentu.

Každodenní skenování

Chcete skenovat dokumenty jednoduše a systematicky?
S řešením OptimiDoc Cloud nejste limitováni jen na skenování
do e-mailu, ale můžete si vytvořit vlastní osobní archiv v rámci
svého OneDrive uložiště.

Během skenování si snadno vyberete finální adresář a název
dokumentu přímo na multifunkčním zařízení. OptimiDoc Cloud nejen
že uloží finální dokument automaticky na vybrané místo, ale také
zajistí jeho převod do prohledávatelného PDF nebo editovatelného
formátu pro Word nebo Excel.
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Tisk odkudkoliv a kdekoliv

Přestože je současná doba ve znamení e-dokumentů, tisk
patří neodmyslitelně ke každodenní práci většiny firem.
OptimiDoc Cloud přináší moderní možnost tisku bez omezení
místa, připojení nebo zařízení, které se ve firmě používá.

Uživatel si odešle své dokumenty a ty na něj počkají zabezpečené
do doby, než si je vyžádá na konkrétní tiskárně. Mimo standardní
tisk OptimiDoc Cloud umožňuje tisk z OneDrive nebo SharePoint
přímo z panelu zařízení. Díky monitorování provedených úloh má
firma detailní přehled o využití tiskových zařízení.

Jednoduchá implementace
a aktualizace

Implementace OptimiDoc Cloud s integrací do Microsoft
365 je otázka několika minut. OptimiDoc Cloud nejen že
podporuje single-sign-on pro jednoduché použití bez nutnosti
neustálého zadávání jména a hesla, ale zároveň zajistí
vždy aktuální uživatelskou databázi pomocí automatické
synchronizace uživatelů.

OptimiDoc Cloud funguje v cloudovém prostředí Azure a je tedy
dostupný 24/7, včetně neomezené škálovatelnosti výkonu dle
klientových potřeb. Pro plnohodnotný chod tak potřebujete pouze
internetové připojení, ať už jste v kanceláři, nebo kdekoliv na
cestách.
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Univerzita v Nottinghamu
digitalizuje dokumenty do
Microsoft 365 pomocí OptimiDoc
Cloud

Cílem požadovaného řešení bylo umožnit uživatelům efektivně
a pohodlně skenovat do cloudového úložiště OneDrive ze
všech tiskáren.

Požadované řešení mělo být nastaveno tak, aby se uživatel
nemusel vždy znovu přihlašovat. Tato podmínka byla splněna díky
funkci Single-Sign-On (SSO). OptimiDoc Cloud tak zabezpečeně
propojí uživatele napřímo s jeho osobním cloudovým úložištěm ve
zlomku vteřiny.

Více najdete na našem webu:
optimidoc.com/case-studies
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