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OptimiDoc je inteligentní 
a ekologicky šetrná 
kancelář budoucnosti



OptimiDoc s.r.o. vyvíjí řešení optimalizace tisku 
a digitalizace dokumentů již více než 8 let.

Ve spolupráci s našimi partnery vyvíjíme průkopnické 
funkce a přístup, které formují celé odvětví. Jenom tak 
lze kombinovat naše odborné znalosti a nabídnout našim 
zákazníkům inovativní pohled na fungování správy 
a digitalizace dokumentů.

Inovujeme svět 
digitalizace a tisku 
dokumentů
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O NÁS
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Pro jednu nebo 
tisíce tiskáren

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ OPTIMIDOC
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Inteligentní digitalizaci dokumentů a správu tisku máte právě teď 
na dosah – se všemi funkcemi a ještě rychleji než dříve.

Během pár minut získáte vlastní moderní IT oddělení a my vás 
budeme hýčkat v našem vlastním špičkovém technologickém zázemí, 
kde za vás řešíme nákladnou údržbu a modernizaci hardwaru.

Máte předpisy a normy, které neumožňují využít cloudové 
řešení? Náš OptimiDoc tým přizpůsobí řešení všem požadavkům 
a přísným normám.

Máme pro vás implementační serverové řešení inteligentní 
digitalizace dokumentů a správy tisku přímo pro vaše IT.

CLOUD

SERVER



Digitalizace 
dokumentů
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Umožňuje snadněji a rychleji digitalizovat dokumenty na 
kterémkoliv zařízení.

Zároveň zpracuje jednotlivé dokumenty a automaticky 
je uloží do vašeho digitálního archivu nebo na cloudové 
úložiště. Samozřejmostí je odeslání do e-mailové schránky 
uživatele.
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Každodenní 
digitalizace 
dokumentů pod 
palcem

Převod
dokumentů

Rozpoznání 
čárového kódu

Digitalizace 
do cloudových 

úložišť

Separace 
dokumentů

Zpracování 
elektronických 

dokumentů

Zónové 
OCR

Vylepšení 
kvality obrazu

A mnoho
dalších
funkcí



Digitalizuje papírové dokumenty do různých formátů. 
Digitalizační proces volíte přímo z dotykového panelu 
multifunkční tiskárny.

Precizně a přesně digitalizované dokumenty jsou automaticky 
zaslány do vybraného úložiště, jako je např. e-mail, FTP, Google 
Drive, Dropbox, OneDrive nebo SharePoint.
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Jednoduše 
a precizně 
digitalizuje 
dokumenty
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Víme, jak moc jdou ruku v ruce pořádek 
a efektivita. Proto pro vás máme výkonné nástroje 
OptimiDoc pro každodenní digitalizaci.

Digitalizuje 
dokumenty 
kamkoliv a do 
libovolných 
formátů 
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Správa tisku
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Umožňuje snadněji a rychleji vytisknout dokumenty 
na kterémkoliv zařízení bez ohledu na to, kam byla 
úloha odeslána.

Zároveň spravuje jednotlivé tiskové úlohy nebo upravuje 
výslednou podobu dokumentu přímo na multifunkčním 
zařízení.

Zvyšuje 
produktivitu 
a výkonnost 
zaměstnanců 
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Uzamčení 
Zařízení

Správa tisku 
na zařízení

Přístupová 
práva

Sledování 
tiskových
operací

Tisk 
z cloudových 

úložišť

Monitoring
stavu zařízení

FollowMe
tisk

A mnoho
dalších
funkcí



OptimiDoc umožňuje kromě standardního tisku také 
tisk dokumentů přímo z cloudových úložišť, mobilních 
zařízení nebo emailových schránek.

Vaše tiskové úlohy mohou být následně vytištěny na 
jakémkoliv zařízení.

Tiskne odkudkoliv
a kdekoliv 
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Uspoří až 30 % 
tiskových 
nákladů
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Přesně tolik tvoří v průměru tisk neautorizovaných 
tisků nebo nedbalá kontrola nutnosti tisknout. 

Tato data vycházejí z analýz desítek tisíc tiskových 
strojů a reportů OptimiDoc.
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Udržitelnost 
není pouze vize, 
ale důvod 
pokračovat
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Řeší rostoucí nároky na digitalizaci dokumentů 
a správu tisku. Zjednoduší práci, šetří čas 

a snižuje náklady jednotlivců a kanceláří nebo 
rozsáhlou infrastrukturu institucí. To vše 

s ohledem na životní prostředí.



OPTIMIDOC s.r.o.
Tř. Tomáše Bati 385
763 02 Zlín
Czech Republic

info@optimidoc.com
+420 576 880 059 

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ


